
แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือการจ้าง

1 เครื่องพิมพ์บัตรประจําตัว 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ที.เจ.อิเล็คทริค โซโลชั่น จํา บริษัท เอส.ที.เจ.อิเล็คทริค โซโลชั่น จําก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
          ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/2562    

      1 สิงหาคม  2562

2 ตรายาง 5,420.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 390/2562     

      23  กรกฏาคม 2562

3 กล่องไฟฟ้า 24,717.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ช.นาคร หจก. ช.นาคร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 4/2562           

    22  พฤศจิกายน 2561

4 งานบริการซ่อมแซมทั่ว 6,794.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เอช.ที.เค หจก.เอช.ที.เค เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 408/2562     

      1 สิงหาคม  2562

5 งานบริการซ่อมแซมทั่ว 15,568.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เอช.ที.เค หจก.เอช.ที.เค เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
          ใบสั่งจ้างเลขที่ 410/2562   

       6 สิงหาคม  2562

6 ซอง:กระเป๋า 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอพบอน จํากัด บริษัท ฮอพบอน จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
          ใบสั่งจ้างเลขที่ 399/2562   

       30 กรกฎาคม  2562

7 บริการออกแบบงานพิมพ์ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก บานาน่า 24 ครีเอชั่น หจก บานาน่า 24 ครีเอชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 405/2562     

      31 กรกฎาคม  2562

8 หมึกพิมพ์ 15,889.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 106/2562      

      9 สิงหาคม  2562

9 งานบริการซ่อมแซมทั่ว 9,362.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เม บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 413/2562     

      7 สิงหาคม  2562

10 หมึกพิมพ์ 49,998.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2562      

      13 สิงหาคม  2562

11 งานบริการซ่อมแซมทั่ว 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เม บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 411/2562     

    7  สิงหาคม  2562

12 หมึกพิมพ์ 138,586.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2562      

      29 กรกฎาคม  2562

13 หมึกพิมพ์ 64,357.29 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2562      

    9 สิงหาคม  2562

                                                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562                                                                                         
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือการจ้าง

                                                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562                                                                                         
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14 งานบริการซ่อมแซมทั่ว 33,690.02 เฉพาะเจาะจง หจก. ช.นาคร หจก. ช.นาคร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
          ใบสั่งจ้างเลขที่ 434/2562   

      21 สิงหาคม  2562

15 งานบริการซ่อมแซมทั่ว 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด์ เทเลค บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด์ เทเลค เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
          ใบสั่งจ้างเลขที่ 418/2562   

      9 สิงหาคม  2562

16 กระดาษชําระใช้ในห้องน 24,182.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2562      

       9 สิงหาคม  2562

17 บริการด้านประชาสัมพั 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
         ใบสั่งจ้างเลขที่ 423/2562    

                9 สิงหาคม  2562

18 แฟ้ม 25,578.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/2562      

       13 สิงหาคม  2562

19 กรอบรูปกระดาษ 8,185.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีวันชาติ ร้าน ศรีวันชาติ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2562      

       16 สิงหาคม  2562

20 งานบริการซ่อมแซมทั่ว 14,124.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด นําเฮงพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจํากัด นําเฮงพัฒนา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
         ใบสั่งจ้างเลขที่ 436/2562    

                21 สิงหาคม  2562

21 บริการออกแบบงานพิมพ์ 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จํากั บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จํากั เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 420/2562     

        9 สิงหาคม  2562

22 กระดาษชําระใช้ในห้องน 84,637.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2562      

      20 สิงหาคม  2562

23 กระดาษถ่ายเอกสารหรือ 11,629.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส ร้าน ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 412/2562     

        7 สิงหาคม  2562

24 บริการออกแบบงานพิมพ์ 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จํากั บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จํากั เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 419/2562     

        9 สิงหาคม  2562

25 บริการออกแบบงานพิมพ์ 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก บานาน่า 24 ครีเอชั่น หจก บานาน่า 24 ครีเอชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 405/2562     

        31 กรกฎาคม  2562

26 บริการออกแบบงานพิมพ์ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก บานาน่า 24 ครีเอชั่น หจก บานาน่า 24 ครีเอชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 405/2562     

        31 กรกฎาคม  2563



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือการจ้าง

                                                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562                                                                                         
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

27 หมึกพิมพ์ 12,409.86 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

28 หมึกพิมพ์ 17,038.68 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

29 หมึกพิมพ์ 183,188.28 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

30 หมึกพิมพ์ 42,567.81 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

31 หมึกพิมพ์ 100,928.82 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

32 หมึกพิมพ์ 90,145.36 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

33 หมึกพิมพ์ 45,342.32 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

34 หมึกพิมพ์ 78,815.13 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

35 หมึกพิมพ์ 135,401.01 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

36 หมึกพิมพ์ 17,785.54 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

37 หมึกพิมพ์ 107,181.90 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

38 หมึกพิมพ์ 3,670.10 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

39 หมึกพิมพ์ 68,196.45 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือการจ้าง

                                                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562                                                                                         
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

40 หมึกพิมพ์ 154,195.56 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

41 หมึกพิมพ์ 130,473.66 e-bidding บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 57/2562          

   8   สิงหาคม  2562

42 บริการให้คําปรึกษาทาง 100,000.00 จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 59/2562          

   19   สิงหาคม  2562

43 บริการรับเหมา:ระบบปร 114,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เค.พลัส อิเล็คทรค จ บริษัท ซี.เค.พลัส อิเล็คทรค จ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 439/2562     

        23 สิงหาคม  2562

44 พาหนะให้เช่า 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 444/2562     

        27 สิงหาคม  2562

45 การซ่อมแซม:พาหนะ;เปล 74,938.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดชา แอร์เซอร์วิส ร้านเดชา แอร์เซอร์วิส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 443/2562     

        27 สิงหาคม  2562

46 การออกแบบงานพิมพ์หนั 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อป ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อป เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 447/2562     

        29 สิงหาคม  2562

47 การซ่อมแซม:พาหนะ;เปล 71,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดชา แอร์เซอร์วิส ร้านเดชา แอร์เซอร์วิส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 451/2562     

        29 สิงหาคม  2562

48 จัดซื้อน้ําดื่ม 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
    บันทึกข้อตกลงเลขที่ 150.1/2562

      1 สิงหาคม  2563

49 กระดาษถ่ายเอกสารหรือ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อป ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อป เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 4/2562           

    22  พฤศจิกายน 2561

50 กระดาษถ่ายเอกสารหรือ 210,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อป ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส พี ก็อป เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        สัญญาเลขที่ 4/2562           

    22  พฤศจิกายน 2561

51 วัสดุสิ้นเปลือง 37,005.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งซื้อเลขที่ 112/2562      

      20 สิงหาคม  2562

52 งานบริการซ่อมแซมทั่ว 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด์ เทเลค บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด์ เทเลค เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
        ใบสั่งจ้างเลขที่ 450/2562     

        29 สิงหาคม  2562

53 จัดซื้อยางใน 160.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวิรัชการช่าง ร้านวิรัชการช่าง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด -  2 สิงหาคม 2562



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือการจ้าง

                                                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562                                                                                         
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

54 ซื้อหนังสือพิมพ์ ก.ค.62 600.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                   2007-575             

           5 สิงหาคม 2562

55 จัดซื้อน้ําดื่ม 813.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 IVDR1907/17368     

           14 สิงหาคม 2562

56 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,112.80             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 IVDR1907/17365     

           14 สิงหาคม 2562

57 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 792.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                TW190687834         

       14 สิงหาคม 2562

58 จ้างทําเอกสาร 4,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เอส พี ก๊อปปี้ ปริ้น หจก. เอส พี ก๊อปปี้ ปริ้น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                      6759                

        14 สิงหาคม 2562

59 จ้างทําเอกสาร 2,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เอส พี ก๊อปปี้ ปริ้น หจก. เอส พี ก๊อปปี้ ปริ้น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                      6760                

        14 สิงหาคม 2562

60 จัดซื้อน้ําดื่ม 2,225.60             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 IVDR1907/17369     

           14 สิงหาคม 2562

61 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,797.60             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 IVDR1907/17363     

           14 สิงหาคม 2562

62 จัดซื้อน้ําดื่ม 684.80               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 IVDR1907/17366     

           14 สิงหาคม 2562

63 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,198.40             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 IVDR1907/17362     

           15 สิงหาคม 2562

64 จัดซื้อน้ําดื่ม 470.80               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 IVDR1907/17367     

           15 สิงหาคม 2562

65 จัดซื้อน้ําดื่ม 1,284.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 IVDR1907/17370     

           15 สิงหาคม 2562

66 ค่าสมาชิก UBC เดือน ส.ค.62 4,920.42             เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จํากัด บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด

       15082-01-90203147002/   

             

15082-01-90203094352      15 

สิงหาคม 2562



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือการจ้าง

                                                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562                                                                                         
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

67 จัดซื้อน้ําดื่ม 941.60               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 IVDR1907/17364     

           15 สิงหาคม 2562

68 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สาย Adapter) 2,100.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จํากัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 TX 621408-566       

         16 สิงหาคม 2562

69 จัดทําประกันภัยภาคบังคับ ตาม พรบฯ. 1,395.45             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จํากัด (มหาชน)บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จํากัด (มหาชน) เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 H0806208/10330    

           27 สิงหาคม 2562

70 จัดซื้อกล่องถาดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 1,498.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จํากัด บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
                 30409                   

  28 สิงหาคม 2562

71 จัดจ้างทําตรายาง 2,900.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กําหนด
               IV6200505               

   29 สิงหาคม 2562


