
 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน 
ในด้านงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการ
ฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง  
30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสน 

แปดหมื่นบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 15,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี 

4.2 ราคาจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ 
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานเจ้าหน้าที่วิ เคราะห์นโยบายและแผน  
ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่  
1 ตุลาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 และอัตราค่าจ้างเดือนละ 17,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 
1 มีนาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 15,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก 
   
                                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน 
ในด้านนักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสน 

แปดหมืน่บาทถ้วน) อัตราเดือนละ 15,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี  
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านนักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง  
ภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง  
30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 15,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานใน
ด้านนักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสน 

แปดหมื่นบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 15,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี  
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านนักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง  
ภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง  
30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 15,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
ตาราง ปปช.07 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

 
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน 

ในด้านงานบันทึกข้อมูล ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑44,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน ๑44,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน 

สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 12,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี   
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานบันทึกข้อมูล ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง  
28 กุมภาพันธ์ 2561 และอัตราค่าจ้างเดือนละ 14,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2561 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 12,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน 
ในด้านงานการเงินและบัญชี ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน ๑44,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน 

สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 12,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี   
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานการเงินและบัญชี ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง  
28 กุมภาพันธ์ 2561 และอัตราค่าจ้างเดือนละ 14,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2561 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 12,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน 
ในด้านงานธุรการ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ  
การบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 รวม 
12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศนูย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน ๑44,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน 

สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 12,000 บาท  
4. แหล่งทีม่าของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี    
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานธุรการ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง  
28 กุมภาพันธ์ 2561 และอัตราค่าจ้างเดือนละ 14,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2561 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 12,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน 
ในด้านงานพัสดุ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 รวม 
12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศนูย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน ๑44,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน 

สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 12,000 บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี    
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานพัสดุ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง  
28 กุมภาพันธ์ 2561 และอัตราค่าจ้างเดือนละ 14,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2561 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 12,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน 
ในด้านงานประมวลผลข้อมูลงานวิจัย (วิทยาศาสตร์) ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก  
กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 
ถึง 30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศนูย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสน 

แปดหมื่นบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 15,000 บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี  
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานประมวลผลข้อมูลงานวิจัย (วิทยาศาสตร์) 
ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่  
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 15,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน 
ในด้านงานประมวลผลข้อมูลงานวิจัย (วิทยาศาสตร์) ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก  
กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 
ถึง 30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศนูย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสน 

แปดหมื่นบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 15,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี   
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานประมวลผลข้อมูลงานวิจัย (วิทยาศาสตร์) 
ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่  
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 15,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน 
ในด้านงานประมวลผลข้อมูลงานวิจัย (วิทยาศาสตร์) ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก  
กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 
ถึง 30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศนูย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสน 

แปดหมื่นบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 15,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี   
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานประมวลผลข้อมูลงานวิจัย (วิทยาศาสตร์) 
ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่  
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 15,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน
ด้านยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั ้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง  
30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศนูย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑44,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน ๑44,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน 

สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 12,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี  
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน 
ส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานด้านยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์)  
ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 12,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน
ด้านยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง  
30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศนูย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑44,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน ๑44,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน 

สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 12,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี  
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน 
ส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานด้านยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์)  
ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 12,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน
ด้านยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง  
30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศนูย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑44,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน ๑44,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่

หมื่นสี่พันบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 12,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี  
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน 
ส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานด้านยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์)  
ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 12,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุก) ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง  
30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศนูย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสน 

แปดหมื่นบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 15,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี  

4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน 
ส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุก)  
ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน  
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 15,000.- บาท 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานใน
ด้านงานท าความสะอาด ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
รวม 12 เดอืน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑08,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน ๑08,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน 

แปดพันบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 12,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี  

4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานท าความสะอาดของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง  
30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 9,000.- บาท  

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานใน
ด้านงานท าความสะอาด ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑08,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน ๑08,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน 

แปดพันบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 12,000.- บาท  
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี  
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานท าความสะอาดของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ภาคตะวันออก อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง  
30 กันยายน 2561 รวม 12 เดือน 
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 9,000.- บาท  

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน 
ในด้านงานท าสวน ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวง 
และการบินเกษตร จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
รวม 12 เดือน   

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑08,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน ๑08,๐๐.- บาท (หนึ่งแสน 

แปดพันบาทถ้วน) อัตราเดือนละ 12,000.- บาท  
4. แหลง่ท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 ราคามาตรฐาน ไม่มี  
4.2 ราคาซื้อจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เคยจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานส่วนราชการ
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานท าสวน ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาคตะวันออก ค่าจ้างเดือนละ 9,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
รวม 12 เดือน อัตรา  
4.3 ราคาที่สืบได้ จากผู้มีอาชีพรับจ้าง 9,000.- บาท  

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 นายประสพ พรหมมา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   
                                                ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก   
 


