
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือ

การจาง

1 จัดซื้อน้ําดื่ม 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ขอตกลงเลขที่

103/2563    22 

ตุลาคม 2562

2 จัดซื้อน้ําดื่ม 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ขอตกลงเลขที่ 86/2563

    24 ตุลาคม 2562

3 จัดซื้อน้ําดื่ม 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ขอตกลงเลขที่ 6/2563  

  4 ตุลาคม 2562

4 บริการถายเอกสาร:ขาว 309,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปริ้น หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปริ้น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด  สัญญาเลขที่ 1/2563   

      7 ตุลาคม 2562

5 บริการถายเอกสาร:ขาว 221,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปริ้น หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปริ้น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด  สัญญาเลขที่ 1/2563   

      7 ตุลาคม 2562

6 จัดซื้อน้ําดื่ม 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ขอตกลงเลขที่ 3/2563  

  9 ตุลาคม 2562

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤศจิกายน 2562

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือ

การจาง

7 จัดซื้อน้ําดื่ม 29,275.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ขอตกลงเลขที่ 2/2563  

  4 ตุลาคม 2562

8 หนังสือพิมพ 83,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ขอตกลงเลขที่ 1/2563  

  1 ตุลาคม 2562

9 จัดซื้อน้ําดื่ม 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ขอตกลงเลขที่ 85/2563

    9 ตุลาคม 2562

10 บริการที่เก็บเอกสาร 679,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 2/2563 

      9 ตุลาคม 2562

11 จัดซื้อน้ําดื่ม 9,244.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ขอตกลงเลขที่ 7/2563  

  10 ตุลาคม 2562

12 หนังสือพิมพ 83,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ขอตกลงเลขที่ 1/2563  

  1 ตุลาคม 2562

13 จัดซื้อน้ําดื่ม 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 

13/2562       19 

พฤศจิกายน 2561



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือ

การจาง

14 จัดซื้อน้ําดื่ม 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 

14/2562       19 

พฤศจิกายน 2561

15 บริการที่เก็บเอกสาร 679,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ใบสั่งจางเลขที่ 

116/2562      19 

พฤศจิกายน 2561

16 บริการถายเอกสาร:ขาว 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปริ้น หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปริ้น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ใบสั่งจางเลขที่ 

118/2562      20 

พฤศจิกายน 2561

17 จางตออายุลิขสิทธิ์และการดูแลบุงรักษาซอฟตแวร 107,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จํากัด บริษัท จีไอเอส จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 9/2563 

      22 ตุลาคม 2562

18 จางตออายุลิขสิทธิ์และการดูแลบุงรักษาซอฟตแวร 107,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จํากัด บริษัท จีไอเอส จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 9/2563 

      22 ตุลาคม 2563

19 จางตออายุลิขสิทธิ์และการดูแลบุงรักษาซอฟตแวร 107,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จํากัด บริษัท จีไอเอส จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 9/2563 

      22 ตุลาคม 2564

20 จางตออายุลิขสิทธิ์และการดูแลบุงรักษาซอฟตแวร 107,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จํากัด บริษัท จีไอเอส จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 9/2563 

      22 ตุลาคม 2565



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือ

การจาง

21 จางดูแลบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สผ. 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก จํากัด บริษัท ไอเจนโก จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 7/2563 

      11 ตุลาคม 2562

22 จางดูแลบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สผ. 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก จํากัด บริษัท ไอเจนโก จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 7/2563 

      11 ตุลาคม 2562

23 จางดูแลบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สผ. 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก จํากัด บริษัท ไอเจนโก จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 7/2563 

      11 ตุลาคม 2562

24 จางดูแลบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สผ. 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก จํากัด บริษัท ไอเจนโก จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 7/2563 

      11 ตุลาคม 2562

25 จางเหมาเชาใชบริการอินเตอรเน็ตและวงจรสื่อสาร

ขอมูลความเร็วสูง

80,833.33 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 4/2563 

     9 พฤศจิกายน 2562

26 จางเหมาเชาใชบริการอินเตอรเน็ตและวงจรสื่อสาร

ขอมูลความเร็วสูง

80,833.33 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 4/2563 

     9 พฤศจิกายน 2563

27 จางเหมาเชาใชบริการอินเตอรเน็ตและวงจรสื่อสาร

ขอมูลความเร็วสูง

80,833.33 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 4/2563 

     9 พฤศจิกายน 2564



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือ

การจาง

28 จางเหมาเชาใชบริการอินเตอรเน็ตและวงจรสื่อสาร

ขอมูลความเร็วสูง

80,833.33 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 4/2563 

     9 พฤศจิกายน 2565

29 จางเหมาเชาใชบริการอินเตอรเน็ตและวงจรสื่อสาร

ขอมูลความเร็วสูง

80,833.33 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 4/2563 

     9 พฤศจิกายน 2566

30 จางเหมาเชาใชบริการอินเตอรเน็ตและวงจรสื่อสาร

ขอมูลความเร็วสูง

80,833.33 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 4/2563 

     9 พฤศจิกายน 2567

31 คอมพิวเตอรแมขาย 588,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอรเมชั่น จํากัด บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอรเมชั่น 

จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 3/2563 

     8  คุลาคม  2562

32 จางเหมาบริการเชาใชบริการระบบ Cloud 

computing or Cloud

41,650.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 5/2563 

     9 พฤศจิกายน 2562

33 จางเหมาบริการเชาใชบริการระบบ Cloud 

computing or Cloud

41,650.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 5/2563 

     9 พฤศจิกายน 2562

34 จางเหมาบริการเชาใชบริการระบบ Cloud 

computing or Cloud

41,650.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 5/2563 

     9 พฤศจิกายน 2562



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือ

การจาง

35 จางเหมาบริการเชาใชบริการระบบ Cloud 

computing or Cloud

41,650.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 5/2563 

     9 พฤศจิกายน 2562

36 จางเหมาบริการเชาใชบริการระบบ Cloud 

computing or Cloud

41,650.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 5/2563 

     9 พฤศจิกายน 2562

37 จางเหมาบริการเชาใชบริการระบบ Cloud 

computing or Cloud

41,650.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด บ. ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่นไฮเวย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 5/2563 

     9 พฤศจิกายน 2562

38 เครื่องถายเอกสาร 17,133.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ใบสั่งจางเลขที่ 13/2563

      25 ตุลาคม 2562

39 บริการทําความสะอาดอาครสํานักงาน 218,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 6/2563 

     15  ตุลาคม 2562

40 บริการทําความสะอาดอาครสํานักงาน 218,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 6/2563 

     15  ตุลาคม 2562

41 บริการทําความสะอาดอาครสํานักงาน 218,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 6/2563 

     15  ตุลาคม 2562



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือ

การจาง

42 บริการทําความสะอาดอาครสํานักงาน 218,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 6/2563 

     15  ตุลาคม 2562

43 บริการทําความสะอาดอาครสํานักงาน 218,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 6/2563 

     15  ตุลาคม 2562

44 บริการทําความสะอาดอาครสํานักงาน 218,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 6/2563 

     15  ตุลาคม 2562

45 บริการถายเอกสาร:ขาว 14,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปริ้น หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปริ้น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด      ใบสั่งจางเลขที่ 

39/2563      15 

พฤศจิกายน 2562

46 จัดจางทําตรายาง 7,160.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนอุดมสาสน หางหุนสวนอุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด       ใบสั่งจางเลขที่ 

43/2563  18 

พฤศจิกายน 2562

47 การประเมินผลกระทบดา 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอรน ทู บี พับลิชชิ่ง บริษัท บอรน ทู บี พับลิชชิ่ง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 

40/2563      15 

พฤศจิกายน 2562

48 การประเมินผลกระทบดา 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอรน ทู บี พับลิชชิ่ง บริษัท บอรน ทู บี พับลิชชิ่ง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 

40/2563      15 

พฤศจิกายน 2563



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือ

การจาง

49 การประเมินผลกระทบดา 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอรน ทู บี พับลิชชิ่ง บริษัท บอรน ทู บี พับลิชชิ่ง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 

40/2563      15 

พฤศจิกายน 2564

50 จางงเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ 295,737.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามราชธานี  จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามราชธานี  จํากัด 

(มหาชน)

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 

10/2563      7 

พฤศจิกายน 2562

51 จางงเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ 295,737.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามราชธานี  จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามราชธานี  จํากัด 

(มหาชน)

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 

10/2563      7 

พฤศจิกายน 2562

52 จางงเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ 295,737.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามราชธานี  จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามราชธานี  จํากัด 

(มหาชน)

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 

10/2563      7 

พฤศจิกายน 2562

53 จางงเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ 295,737.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามราชธานี  จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามราชธานี  จํากัด 

(มหาชน)

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 

10/2563      7 

พฤศจิกายน 2562

54 จางงเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ 295,737.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามราชธานี  จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามราชธานี  จํากัด 

(มหาชน)

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 

10/2563      7 

พฤศจิกายน 2562

55 จางงเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ 295,737.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามราชธานี  จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามราชธานี  จํากัด 

(มหาชน)

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 

10/2563      7 

พฤศจิกายน 2562



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือ

การจาง

56 บริการออกแบบงานพิมพ 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  พีเอ็น สมารท โปรดักท บริษัท  พีเอ็น สมารท โปรดัก จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด ใบสั่งจางเลขที่ 42/2563

      18 พฤศจิกายน 

2562

57 บริการถายเอกสาร:ขาว 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปริ้น หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปริ้น เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด    สัญญาเลขที่ 6/2563 

     15  ตุลาคม 2562

58 คาสมาชิก UBC เดือน พ.ย. 62 4,920.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิชั่น กรุป จํากัด บริษัท ทรู วิชั่น กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด  

15112-01-9021299474

8/ 

15112-01-9021296763

1   14  ิ  
59 จางทําตรายาง       3,520.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV6200619               

       19 พฤศจิกายน 

2562

60 จัดจางซอมเครื่องโทรสาร ฯ       3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม 

จํากัด

บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคค

อม จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 30649                     

       22 พฤศจิกายน 

2562

61 จางทําตรายาง 20 รายการ       2,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด TX 621411-795        

        25 พฤศจิกายน 

2562

62 จัดซื้อวัสดดุคอมพิวเตอร 1 รายการ       2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 19110037                

       26 พฤศจิกายน 

2562



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือ

การจาง

63 จัดซื้อสกอตเทปใส       1,560.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV6200633               

       27 พฤศจิกายน 

2562

64 จัดจางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร       3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอรเมชั่น จํากัด บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอรเมชั่น 

จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด INV62-90631            

       22 พฤศจิกายน 

2562

65 จางทําตรายาง 12 รายการ       3,170.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV6200639               

       27 พฤศจิกายน 

2562
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