
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

1
กลองใสเอกสาร 28,772.30

เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2563     

  29 พฤศจิกายน 2562

2
งานบริการซอมแซมท่ัวไป 5,296.50

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ี

กําหนด

   ใบส่ังจางเลขท่ี 80/2563    

   18 ธันวาคม 2562

3
บริการถายเอกสาร:ขาว 13,200.00

เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อป หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อป

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ี

กําหนด

   ใบส่ังจางเลขท่ี 39/2563    

   21 พฤศจิกายน 2562

4
หมึกพิมพ 183,997.20

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ี

กําหนด

   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2563     

  26 ธันวาคม 2562

5
เคร่ืองถายเอกสาร 25,084.00

เฉพาะเจาะจง
ราน กอปป เอ็กซเพรส ราน กอปป เอ็กซเพรส

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
   ใบส่ังจางเลขท่ี 44/2563    

   19 พฤศจิกายน 2562

6
แผนปาย 21,293.00

เฉพาะเจาะจง
ศิวะพร  โดย นายศิรภัค ปริยภูต ศิวะพร  โดย นายศิรภัค ปริยภูต

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
   ใบส่ังจางเลขท่ี 53/2563    

   19 พฤศจิกายน 2562

7
กระดาษชําระใชในหองนํ้า 12,700.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2563     

   29  พฤศจิกายน 2562

8
เคร่ืองใชสํานักงานอเนกประสงค 101,006.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2563       

 28  พฤศจิกายน 2562

9
หมึกพิมพ 296,315.10

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2563       

 28  พฤศจิกายน 2562

10
การออกแบบงานพิมพหนังสือ 35,310.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอยบอย แอดเวอรไทซ่ิง บริษัท จอยบอย แอดเวอรไทซ่ิง

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
   ใบส่ังจางเลขท่ี 45/2563    

   20 พฤศจิกายน 2562

11
กระดาษชําระใชในหองนนํ้า 25,391.10

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2563     

   11 ธันวาคม 2562

12
กระเปาใสเอกสาร 53,600.00

เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด ไนซ แอพพาเนช่ันแนล หางหุนสวนจํากัด ไนซ แอพพาเนช่ันแนล

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
   ใบส่ังจางเลขท่ี 75.1/2563  

     13 ธันวาคม 2562

13
เคร่ืองถายเอกสาร 11,128.00

เฉพาะเจาะจง
บ.เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิ บ.เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิ

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
   ใบส่ังจางเลขท่ี 75.2/2563  

     13 ธันวาคม 2562

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน ธันวาคม 2562

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน ธันวาคม 2562

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

14
กระเปาใสเอกสาร 37,450.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาสคมีพลีส จํากัด บริษัท อาสคมีพลีส จํากัด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2563       

 25  พฤศจิกายน 2562

15
งานบริการซอมแซมท่ัวไป 5,792.50

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 สัญญาเลขท่ี 28/2562    

     11 ธันวาคม 2561

16
บริการใหความคุมครอง 233,500.00

เฉพาะเจาะจง
องคการสงเคราะหทหารผานศึก องคการสงเคราะหทหารผานศึก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 สัญญาเลขท่ี 8/2563      

   16 ธันวาคม 2562

17
บริการใหความคุมครอง 233,500.00

เฉพาะเจาะจง
องคการสงเคราะหทหารผานศึก องคการสงเคราะหทหารผานศึก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 สัญญาเลขท่ี 8/2563      

   16 ธันวาคม 2562

18
บริการใหความคุมครอง 233,500.00

เฉพาะเจาะจง
องคการสงเคราะหทหารผานศึก องคการสงเคราะหทหารผานศึก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 สัญญาเลขท่ี 8/2563      

   16 ธันวาคม 2563

19
บริการใหความคุมครอง 233,500.00

เฉพาะเจาะจง
องคการสงเคราะหทหารผานศึก องคการสงเคราะหทหารผานศึก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 สัญญาเลขท่ี 8/2563      

   16 ธันวาคม 2564

20
บริการใหความคุมครอง 233,500.00

เฉพาะเจาะจง
องคการสงเคราะหทหารผานศึก องคการสงเคราะหทหารผานศึก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 สัญญาเลขท่ี 8/2563      

   16 ธันวาคม 2565

21
บริการใหความคุมครอง 233,500.00

เฉพาะเจาะจง
องคการสงเคราะหทหารผานศึก องคการสงเคราะหทหารผานศึก

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 สัญญาเลขท่ี 8/2563      

   16 ธันวาคม 2562

22 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง 519.80            เฉพาะเจาะจง
สถานีนํ้ามันเช้ือเพลิงสวัสดิการกรมการ

ขนสงทางบก

สถานีนํ้ามันเช้ือเพลิงสวัสดิการกรมการ

ขนสงทางบก
เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด

T10000016200047      

28 พฤศจิกายน2562

23 จางทําตรายาง 1,810.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
IV6200647                 

3 ธันวคาม 2562

24 คาสมาชิก UBC เดือน ธ.ค.62 4,920.42         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิช่ัน กรุป จํากัด บริษัท ทรู วิช่ัน กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด

15122-01-90216353831/ 

15122-01-9021668731      

 16 ธันวาคม 2562

25 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,872.50         เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี หจก. บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
Sl001/0204706           

16 ธันวคาม 2562



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน ธันวาคม 2562

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

26 จางซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร 4,990.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัด บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
30723                       

19 ธันวคาม 2562

27 จางซ้ือแบตเตอร่ี Notebook 3,424.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัด บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
30719                       

19 ธันวคาม 2562

28 จัดจางสงเอกสาร 1 รายการ 238.00            เฉพาะเจาะจง บจก. เคอร่ี เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) บจก. เคอร่ี เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
E01004000201068      

18 ธันวคาม 2562

29 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,500.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
IV6200679                

18 ธันวาคม 2562

30 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง 2,600.00         เฉพาะเจาะจง
สถานีนํ้ามันเช้ือเพลิงสวัสดิการกรมการ

ขนสงทางบก

สถานีนํ้ามันเช้ือเพลิงสวัสดิการกรมการ

ขนสงทางบก
เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด

T10000126200397-398

 24 ธันวาคม 2562


