
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง

1
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้

โดยสารในพื้นที่(จ.ยะลา)
9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปฐมพงศ์ อินทสระ นายปฐมพงศ์ อินทสระ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 161/2563         

  3 มีนาคม 2563

2
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ ไป จ.

บุรีรัมย์ วันที่ 11-14 มี.ค.63
24,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมุนไพร  โรจน์จนะ นายสมุนไพร  โรจน์จนะ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 162/2563         

  4 มีนาคม 2563

3
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 2 รายการ
24,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอช.ที.เค หจก. เอช.ที.เค เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 162.1/2563       

 9 มีนาคม 2563

4 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อปปี้ปริ้น ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อปปี้ปริ้น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจ้างเลขที่ 163/2563       

10 มีนาคม 2563

5
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 

ไป-กลับ วันที่ 12-13 มี.ค.63
6,100.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  เนียมหอม นายฉัตรชัย  เนียมหอม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 164/2563       

11 มีนาคม 2563

6

จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 

ไป-กลับ จ.พัทลุง-ตรัง วันที่ 

16-21 มี.ค.63

21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธิ์  แก้วพินิจ นายศิรสิทธิ์  แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจ้างเลขที่ 165/2563       

11 มีนาคม 2563

7
จ้างสแกเอกสารเกี่ยวกับการ

ขอรับใบอนุญาต
100,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อปปี้ปริ้น ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อปปี้ปริ้น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 166/2563       

11 มีนาคม 2563

8
จ้างทําบัตรประจําตัวพนักงาน

กองทุนสิ่งแวดล้อม
19,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชอ พานิชย์ ร้าน ชอ พานิชย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 167/2563       

11 มีนาคม 2563

9

จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้

โดยสารในพื้นที่ วันที่ 24-25 

มี.ค.63

6,200.00 เฉพาะเจาะจง นายนราชัย  ไกรคุ้ม นายนราชัย  ไกรคุ้ม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจ้างเลขที่ 168/2563       

12 มีนาคม 2563

10

จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 

ไป-กลับ จ.เชียงราย - น่าน วันที่

 30 มี.ค. - 3 เม.ย.63

18,550.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธิ์  แก้วพินิจ นายศิรสิทธิ์  แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจ้างเลขที่ 169/2563       

16 มีนาคม 2563

11
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้

โดยสาร) 19-21 มี.ค.63
11,650.00 เฉพาะเจาะจง นายนคร นิกรสันติธรรม นายนคร นิกรสันติธรรม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 171/2563       

17 มีนาคม 2563

12

จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้

โดยสาร) ไปจ.สุราษฎ์ธานี 

18-20 มี.ค.63

11,650.00 เฉพาะเจาะจง นายบําเหน็จ จอมซื่อตรง นายบําเหน็จ จอมซื่อตรง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจ้างเลขที่ 172/2563       

17 มีนาคม 2563

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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หรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้

โดยสาร) 22-25 มี.ค.63
13,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรพต  หวังนิยม นายบรรพต  หวังนิยม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 173/2563       

18 มีนาคม 2563

14 จ้างสแกนเอกสาร 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อปปี้ปริ้น ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อปปี้ปริ้น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจ้างเลขที่ 174/2563       

19 มีนาคม 2563

15 จัดจ้างถ่ายชุดเอกสารสํารวจ 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อปปี้ปริ้น ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อปปี้ปริ้น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจ้างเลขที่ 175/2563       

23 มีนาคม 2563

16 จ้างพิมพ์หนังสือ 38,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีวี ออฟเซ็น จํากัด บริษัท วีวี ออฟเซ็น จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจ้างเลขที่ 176/2563       

25 มีนาคม 2563

17
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 

หมายเลขทะเบียน ฮย 2053
15,194.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างทอง เซอร์วิส อู่ช่างทอง เซอร์วิส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 177/2563       

26 มีนาคม 2563

18
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 

หมายเลขทะเบียน ฎค 1804
11,727.20 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างทอง เซอร์วิส อู่ช่างทอง เซอร์วิส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 178/2563       

26 มีนาคม 2563

19 ซื้อผงหมีกเครื่องถ่ายเอกสาร 155,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ็มเอ กรุ๊ป จํากัด บริษัท เอฟ เอ็มเอ กรุ๊ป จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2563           

   4 มีนาคม 2563

20
จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(โต๊ะ

ทํางาน 3 ตัว
15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพร์ ไลท์ติ้ง จํากัดบริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพร์ ไลท์ติ้ง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2563           

   4 มีนาคม 2563

21 จัดซื้อหมึกพิมพ์ 198,784.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2563           

   5 มีนาคม 2563

22 จัดซื้อหมึกพิมพ์ 84,594.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์อิงค์ คอมพิวเตอร์เซอร์ จํากับริษัท มิสเตอร์อิงค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร์อิงค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จํากัด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2563          

11 มีนาคม 2563

23
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารวจ

เครื่องหาสัญญาณดาวเทียม
24,286.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.ไอ.เอส จํากัด บริษัท จี.ไอ.เอส จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2563          

11 มีนาคม 2563

24 จัดซื้อโต๊ะทํางาน 49,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จํากัด บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2563          

17 มีนาคม 2563

25
จัดซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 

รายการ
8,340.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2563          

17 มีนาคม 2563

26 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 46,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพร์ ไลท์ติ้ง จํากัดบริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพร์ ไลท์ติ้ง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2563          

18 มีนาคม 2563
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หรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

27 จัดซื้อล่องเก็บเอกสาร 38,423.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2563          

23 มีนาคม 2563

28
จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานรายการ

เครื่องเจาะกระดาษฯ
15,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคคอม จํากั บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคคอม จํากัดเสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2563          

26 มีนาคม 2563

29
จัดซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 7 

รายการ
23,783.96 เฉพาะเจาะจง หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ หจก.ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2563          

27 มีนาคม 2563

30

สํารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทน้าที่

ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ประจําปีบัญชี 2563

90,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกบอน เอ็น.วาย คอนชันเต้นเทค

โน จํากัด

บริษัท โกบอน เอ็น.วาย คอนชันเต้นเทค

โน จํากัด
เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ข้อตกลงเลขที่ 119/2563   

11 มีนาคม 2563

31 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิชา  ศรีอะรมย์ นางสาวศศิชา  ศรีอะรมย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ข้อตกลงเลขที่ 120/2563   

12 มีนาคม 2563

32 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรดา  สุขนา นางสาววรรณรดา  สุขนา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ข้อตกลงเลขที่ 121/2563   

31 มีนาคม 2563

33

จ้างที่ปรีกษาโครงการขับเคลื่อน

การดําเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่าน

ชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ ๑

3,385,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 14/2563 ลงวันที่ 6

 มีนาคม 2563

34

 จ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์

และพัฒนาเมืองเก่า เสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองเก่า

5,530,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 15/2563 ลงวันที่ 6

 มีนาคม 2563

35

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทํา

แผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

4,622,400.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เทสโก้ จํากัด บริษัท เทสโก้ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 

16 มีนาคม 2563



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

36

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา

และประเมินสถานภาพความ

หลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทย

2,390,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 

10 มีนาคม 2563

37

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา

ระบบติดตามประเมินผลการ

ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค

ที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่

2,415,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 

25 มีนาคม 2563

38

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทํา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

จาก (ร่าง) พระราชบัญญัติ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

500,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีเจาะจง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 

13 มีนาคม 2563

39

  จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อ

เครือข่ายคลังข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทย

7,868,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีเจาะจง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 20/2563 ลงวันที่ 

18 มีนาคม 2563

40

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทํา

และปรับปรุงสถานภาพชนิด

พันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของ

5,200,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท  ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น

จิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท  ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด
เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 

26 มีนาคม 2563

41
จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหาร

จัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
3,636,900.00

จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 

23 มีนาคม 2563

42

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมิน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ

การกักเก็บคาร์บอนในภาค

เกษตรกรรม

4,120,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 23/2563 ลงวันที่ 

20 มีนาคม 2563



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

43

  จ้างที่ปรึกษาโครงการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อ

บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือน

กระจกของประเทศ

4,600,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท แอดแวนเทจ คอนซัลติ้ง จํากัด บริษัท แอดแวนเทจ คอนซัลติ้ง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 

26 มีนาคม 2563

44

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทํา

รายงานสถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓

2,000,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 25/2563 ลงวันที่ 

24 มีนาคม 2563

45

จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา ปีงบประมาณ

 ๒๕๖๓

6,976,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เทสโก้ จํากัด บริษัท เทสโก้ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 26/2563 ลงวันที่ 

26 มีนาคม 2563

46

  จ้างที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําของ

ประเทศไทย การจัดทําแนว

ทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่ม

น้ําที่มีความสําคัญระหว่าง

ประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ประเทศ

ไทย

6,132,170.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เทสโก้ จํากัด บริษัท เทสโก้ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 27/2563 ลงวันที่ 

30 มีนาคม 2563

47

  จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทํา

ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจเชิง

นโยบายสําหรับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3,500,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 28/2563 ลงวันที่ 

27 มีนาคม 2563

48

  จ้างที่ปรึกษาโครงการผลักดัน

การจัดทําผังชุมชนเพื่อรักษา

พื้นที่สีเขียวในเมือง

2,000,000.00
จ้างที่ปรีกษา

โดยวิธีเจาะจง
มหาวิทยลัยแม่โจ้ มหาวิทยลัยแม่โจ้ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 29/2563 ลงวันที่ 

27 มีนาคม 2563



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

49
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 

รายการ
3,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด 20030014  5 มีนาคม 2563

50 จัดซื้อกล่องเก็บเอกสาร 1,524.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด 27403  5 มีนาคม 2563

51 จ้างทําป้ายชื่อหน้าห้อง 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอ แอดเวอร์ จํากัด บริษัท พีทีเอ แอดเวอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด SU01/2002002  3 มีนาคม 2563

52 ค่าสมาชิก UBC เดือน มี.ค.63 4,920.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จํากัด บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

15032-02-00227462880/  

15032-02-00227511419        

 13 มีนาคม 63

53 จัดจ้างทํากระเป๋าเอกสาร 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ เล็กตระกูล นางเตือนใจ เล็กตระกูล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด -   11 มีนาคม 2563

54 จัดทําตรายาง จํานวน 7 รายการ 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV 6300187  24 มีนาคม 2563


