
แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือการจาง

1 การปฏิบัติการฝงกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล 18,370,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสยูที โกลบอล จํากัด บริษัท เอสยูที โกลบอล จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 16/2562    

         16   กันยายน  2562

2 บริการที่เก็บเอกสาร 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งจางเลขที่ 446/2562 
            5   กันยายน  2562

3 บริการการจัดการ:การกอสรางอาคาร 2,249,435.36 e-bidding บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส จํากัด บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ /2562       

      12   กันยายน  2562

4 บริการการจัดการ:การกอสรางอาคาร 24,293,901.94 e-bidding บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จํากัด บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ /2562       

      12   กันยายน  2562

5 บริการการจัดการ:การกอสรางอาคาร 18,445,370.82 e-bidding บริษัท วรรณา จีระ จํากัด บริษัท วรรณา จีระ จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ /2562       

      12   กันยายน  2562

6 บริการการจัดการ:การกอสรางอาคาร 21,353,376.00 e-AUCTION บริษัท วรรธนสรร จํากัด บริษัท วรรธนสรร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 41/2562    

         12   กันยายน  2562

7 ปายชื่อโลหะหรือปายชื่อพลาสติก 5,617.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ แอดเวอร จํากัด บริษัท พีทีเอ แอดเวอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งเลขที่ 473/2562     

        25   กันยายน  2562

8 งานแสดงสินคาหรืองานนิทรรศการ:ความสามารถพิเศษ 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เฟรสนิวส หางหุนสวนจํากัด เฟรสนิวส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 60/2562    

         2   กันยายน  2562

9 งานแสดงสินคาหรืองานนิทรรศการ:ความสามารถพิเศษ 300,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เฟรสนิวส หางหุนสวนจํากัด เฟรสนิวส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 60/2562    

         2   กันยายน  2562

10 งานบริการซอมแซมทั่วไป 8,324.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อินฟนิต ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด อินฟนิต ซัพพลาย เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

        ใบสั่งจางเลขที่ 

452/2562             2   
กันยายน  2562

11 งานบริการซอมเครื่องปรับอากาศ 12,251.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เอช.ที.เค หจก.เอช.ที.เค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจางเลขที่ 

442/2562             2   
กันยายน  2562

12 เครื่องใชสํานักงานอเนกประสงค 8,950.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนอุดมสาสน หางหุนสวนอุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 115/2562
             2   กันยายน  2562

13 บริการดานประชาสัมพันธ 180,000.00 e-bidding บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท จํากัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 58/2562    

         5   กันยายน  2562

14 บริการดานประชาสัมพันธ 420,000.00 e-bidding บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท จํากัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 58/2562    

         5   กันยายน  2562

15 อุปกรณอานรหัสแทง (บารโคด) 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลเบิ้ล วัน เซ็นเตอร จํากัด บริษัท เลเบิ้ล วัน เซ็นเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งซื้อเลขที่ 116/2562 

                9   กันยายน  
2562

16 งานบริการซอมแซมทั่วไป : อาคารสํานักงาน 202,829.20 เฉพาะเจาะจง หจก. ช.นาคร หจก. ช.นาคร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งจางเลขที่ 456/2562 
             10   กันยายน  2562

                                                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน กันยายน 2562                                                                                         
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือการจาง

                                                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน กันยายน 2562                                                                                         
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

17 งานบริการซอมแซมทั่วไป : อาคารสํานักงาน 11,235.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ช.นาคร หจก. ช.นาคร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งจางเลขที่ 456/2562 

       10   กันยายน  2562

18 บริการถายเอกสาร:ขาวดํา 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งจางเลขที่ 449/2562 

  11   กันยายน  2562

19 โตะทํางาน 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอสเอส เอ็นเตอรไพรส ไลทติ้ง จ บ. เอสเอส เอ็นเตอรไพรส ไลทติ้ง จ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งซื้อเลขที่ 118/2562  

      11   กันยายน  2562

20 การซอมแซม:พาหนะ;เปลี่ยนถายน้ํามัน 24,680.00 เฉพาะเจาะจง รานเดชา แอรเซอรวิส รานเดชา แอรเซอรวิส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งจางเลขที่ 466/2562 

     11   กันยายน  2562

21 อุปกรณตอพวงใชสําหรับอานและบันทึกขอมูล 3,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคอม จําบริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคอม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/2562
           11   กันยายน  2562

22 อุปกรณตอพวงใชสําหรับอานและบันทึกขอมูล 15,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคอม จําบริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคอม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/2562

           11   กันยายน  2562

23 โทรศัพทระบบดิจิตอล 13,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รวมชาง หางหุนสวนจํากัด รวมชาง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/2562  

   12   กันยายน  2562

24 เครื่องถายเอกสาร 5,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งจางเลขที่ 455/2562

     12   กันยายน  2562

25 จางบริการรถโดยสารสองชั้นปรับอาคาร 4 คัน 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

        ใบสั่งจางเลขที่ 

444/2562     12   กันยายน  

2562

26 เครื่องถายเอกสาร 5,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งจางเลขที่ 454/2562

     12   กันยายน  2562

27 บริการถายเอกสาร:ขาวดํา 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งจางเลขที่ 453/2562

     12   กันยายน  2562

28 บริการถายเอกสาร:ขาวดํา 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งจางเลขที่ 453/2562

     13   กันยายน  2562

29 เครื่องฉายจอคอมพิวเตอร 33,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รวมชาง หางหุนสวนจํากัด รวมชาง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/2562 

    13   กันยายน  2562

30 เครื่องถายเอกสาร 14,996.00 เฉพาะเจาะจง ราน กอปป เอ็กซเพรส ราน กอปป เอ็กซเพรส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งจางเลขที่ 460/2562

     13   กันยายน  2562

31 ที่เย็บ:หนังสือและแผนพับ 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตนคิด ครีเอท จํากัด บริษัท ตนคิด ครีเอท จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งจางเลขที่ 467/2562

     13   กันยายน  2562

32 กระเปาใสเอกสาร 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรโมชั่น พลัส จํากัด บริษัท โปรโมชั่น พลัส จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งจางเลขที่ 459/2562

     13   กันยายน  2562

33 บริการดานประชาสัมพันธ 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สื่อทําดี จํากัด บริษัท สื่อทําดี จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งจางเลขที่ 438/2562

     17   กันยายน  2562



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือการจาง

                                                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน กันยายน 2562                                                                                         
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

34 เครื่องถายเอกสาร 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งจางเลขที่ 457/2562 

    18   กันยายน  2562

35 เกาอี้ทํางาน 36,487.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนไลน เฟอรนิชชิ่ง จํากัด บริษัท กรีนไลน เฟอรนิชชิ่ง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2562 

    25   กันยายน  2562

36 เกาอี้ทํางาน 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนไลน เฟอรนิชชิ่ง จํากัด บริษัท กรีนไลน เฟอรนิชชิ่ง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2562 

    25   กันยายน  2562

37 งานบริการซอมแซมทั่วไป 45,261.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอช.ที.เค หจก.เอช.ที.เค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งจางเลขที่ 471/2562

     20   กันยายน  2562

38 ไมโครโฟน 8,570.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออวิดา จํากัด บริษัท ออวิดา จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2562 

        24   กันยายน  2562

39 เครื่องโทรสารสําหรับสํานักงาน 7,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคอม จําบริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคอม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
       ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2562 
            25   กันยายน  2562

40 เครื่องฟอกอากาศ 95,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอสเอส เอ็นเตอรไพรส ไลทติ้ง จ บ. เอสเอส เอ็นเตอรไพรส ไลทติ้ง จ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งซื้อเลขที่ 123/2562  

            25   กันยายน  2562

41 บริการถายเอกสาร:ขาวดํา 45,262.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งจางเลขที่ 437/2562 

          25   กันยายน  2562

42 งานบริการซอมแซมทั่วไป 7,597.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ช.นาคร หจก. ช.นาคร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งจางเลขที่ 472/2562 

           25   กันยายน  2562

43 การซอมแซม:พาหนะ;เปลี่ยนถายน้ํามัน 44,520.00 เฉพาะเจาะจง รานเดชา แอรเซอรวิส รานเดชา แอรเซอรวิส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบสั่งจางเลขที่ 474/2562 

            25   กันยายน  2562

44 จัดซื้อ OKI DRUM 4,226.50            เฉพาะเจาะจงษัท เมโทรซิสเต็ม คอปอเรชั่น จํากัด (มหาท เมโทรซิสเต็ม คอปอเรชั่น จํากัด (มหเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
1900096591                     

 2 กันยายน 2562

45 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จําวน 8 รายการ 3,440.60            เฉพาะเจาะจง
        หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน

 /บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด

           หางหุนสวนสามัญ อุดม

สาสน /บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด
เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

IV6200508 ,19080046         

 3 กันยายน 2562

46 จางจัดทําตรายาง จํานวน 2 รายการ 830.00              เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
IV6200509                       

 3 กันยายน 2562

47 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จําวน 2 รายการ 4,212.00            เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
IV6200407                       

 3 กันยายน 2562

48 จางซอมเปลี่ยนอุปกรณหองสุขา 2,675.00            เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดช.นาคร หางหุนสวนจํากัดช.นาคร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
IV2414                            

 3 กันยายน 2562

49 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,027.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1908/17180               

  10 กันยายน 2562



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือการจาง

                                                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน กันยายน 2562                                                                                         
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

50 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,155.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1908/17177               

  10 กันยายน 2562

51 จัดซื้อน้ําดื่ม 2,782.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1908/17181              

 11 กันยายน 2562

52 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,027.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1908/17178              

11 กันยายน 2562

53 จัดซื้อน้ําดื่ม 2,354.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1908/17175              

13 กันยายน 2562

54 คาสมาชิก UBC เดือน ก.ย.62 4,920.42            เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิชั่น กรุป จํากัด บริษัท ทรู วิชั่น กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
15092-01-90206400125/    

15092-01-9020638298        

      13 กันยายน 2562

55 ซื้อหนังสือพิมพ 2 รายการ 670.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
1132739                         

13 กันยายน 2562

56 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,712.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1908/17182              

13 กันยายน 2562

57 จัดซื้อน้ําดื่ม 513.60              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1908/17179              

16 กันยายน 2562

58 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,369.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1908/17176              

18 กันยายน 2562

59 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,583.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1908/17174              

18 กันยายน 2562

60 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 4,868.50            เฉพาะเจาะจง หจก. เอช ที เค หจก. เอช ที เค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
69279                            

18 กันยายน 2562

61 จัดซื้อน้ําดื่ม 3,466.80            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1909/11060              

20 กันยายน 2562

62 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,284.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1909/11065              

20 กันยายน 2562



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือการจาง

                                                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน กันยายน 2562                                                                                         
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

63 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,712.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1909/11063              

20 กันยายน 2562

64 จัดซื้อน้ําดื่ม 4,066.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1909/11061              

23 กันยายน 2562

65 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,070.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1909/17180              

23 กันยายน 2562

66 จัดซื้อน้ําดื่ม 2,011.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1909/11064              

23 กันยายน 2562

67 จัดซื้อน้ําดื่ม 813.20              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1909/11068              

23 กันยายน 2562

68 จัดซื้อน้ําดื่ม 5,093.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1909/11067              

24 กันยายน 2562

69 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 554.60              เฉพาะเจาะจง บริษัท  ปตท จํากัด (มหาชน) บริษัท  ปตท จํากัด (มหาชน) เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 102356                          

24 กันยายน 2562

70 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 3,300.00            เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
IV6200547                       

 25 กันยายน 2562

71 จางเหมาเปลี่ยนกุญแจกรอบอลูมิเนียม ชั้น 7 1,284.00            เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นําเฮงพัฒนา หางหุนสวนจํากัด นําเฮงพัฒนา เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
INV62-157                        

25 กันยายน 2562

72 จางซอมหนาตางบานเลื่อน ชั้น 7 4,815.00            เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นําเฮงพัฒนา หางหุนสวนจํากัด นําเฮงพัฒนา เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
INV62-158                        

25 กันยายน 2562

73 จางซอมเครื่องโทรสาร 1,861.80            เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ เอ แอนด เทเลคอม จํากัด บริษัท สยาม โอ เอ แอนด เทเลคอม จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
30516                            

26 กันยายน 2562

74 จัดซื้อน้ําดื่ม 856.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 IVDR1909/11062              

26 กันยายน 2562

75 ซื้อหนังสือพิมพ 2 รายการ 620.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
1132741                        

30 กันยายน 2562


	ก.ย.

