
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

1
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 32 
รำยกำร

320,689.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ จ ำกัด บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2564         
  3 มีนำคม 2564

2
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 4 
รำยกำร

17,055.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2564         
  3 มีนำคม 2564

3
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 10 
รำยกำร

88,285.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ จ ำกัด บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2564         
  4 มีนำคม 2564

4
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 10 
รำยกำร

61,993.66 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2564         
  4 มีนำคม 2564

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 24 รำยกำร 18,654.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 36/2564         
  4 มีนำคม 2564

6
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 25 
รำยกำร

236,646.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 37/2564         
  12 มีนำคม 2564

7 ซ้ือบอร์ดติดประกำศ 1 แผ่น 4,375.23               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น เอสบี ออฟฟิศ จ ำกัด บริษัท เอ็น เอสบี ออฟฟิศ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2564         
 24 มีนำคม 2564

8 จ้ำงท ำส่ือวีดิทัศน์ 7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิชำ สุบิน นำงสำวนิชำ สุบิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 82/2564        
  1 มีนำคม 2564

9
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) จ.
เชียงรำย

22,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยศรำวุธ เทพยศ นำยศรำวุธ เทพยศ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 83/2564        
  2 มีนำคม 2564

10
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) จ.บึง
กำฬ

12,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 84/2564        
  5 มีนำคม 2564

11 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร ทะเบียน ฮน 5617 28,964.90 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 85/2564        
  8 มีนำคม 2564

12
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) ในพ้ืนท่ี
   จ.เชียงใหม่

25,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยชูชัย ไชยมงคล นำยชูชัย ไชยมงคล เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 86/2564        
  9 มีนำคม 2564

13
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร)  ไป     
    จ.เชียงใหม่

34,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยปิยนันท์ ย้ิมเยำะ นำยปิยนันท์ ย้ิมเยำะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 87/2564        
  9 มีนำคม 2564

14 เช่ำห้องประชุม 40,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมเดอะแกรนด์โมร็อค โรงแรมเดอะแกรนด์โมร็อค เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 88/2564        
  9 มีนำคม 2564

15 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 14,315.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 89/2564        
  11 มีนำคม 2564

16
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ ไป จ.ระนอง วันท่ี 
14-16 มีนำคม 2564

11,600.00             เฉพำะเจำะจง นำยสุรินทร์ อำจเจริญ นำยสุรินทร์ อำจเจริญ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 90/2564        
  11 มีนำคม 2564

17 จ้ำงพิมพ์หนังสือ แนวทำงกำรพิจำรณำ EIA 100,580.00           เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์เดือนตุลำ โรงพิมพ์เดือนตุลำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 91/2564        
  12 มีนำคม 2564

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

18 จ้ำงท ำเอกสำรแผนผังต้นแบบเมืองนิเวศ 8,750.46               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 92/2564        
  16 มีนำคม 2564

19
จ้ำงถ่ำยเอกสำรวำระกำรประชุม กกวล. 
คร้ังท่ี2

25,207.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก็อปป้ี เอ็กซ์เพรส ร้ำน ก็อปป้ี เอ็กซ์เพรส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 93/2564        
  17 มีนำคม 2564

20 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ในพ้ืนท่ี 3,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยกมล พวงพิลำ นำยกมล พวงพิลำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 94/2564        
  18 มีนำคม 2564

21
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ในพ้ืนท่ี วันท่ี 20-21 
มีนำคม 2564 จ.มุกดำหำร และสกลนคร

5,600.00               เฉพำะเจำะจง นำยอรรถพร สมศรี นำยอรรถพร สมศรี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 95/2564        
  18 มีนำคม 2564

22 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร ทะเบียน ฮจ 3766 27,670.20             เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 97/2564        
  22 มีนำคม 2564

23
จ้ำงจัดพิมพ์เอกสำรเผยแพร่สมุดภำพ        
   (โฟโต้บุ๊ค) ประกอบกำรน ำเสนอเมือง
โบรำณศรีเทพเป็นมรดกโลก

396,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท แมส มีเดีย เมเน็จ เม็นท์ จ ำกัด บริษัท แมส มีเดีย เมเน็จ เม็นท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 98/2564        
  23 มีนำคม 2564

24 จ้ำงออกแบบและจัดพิมพ์เอกสำร 18,000.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 99/2564        
  23 มีนำคม 2564

25
จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 
รำยกำร

5,778.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 100/2564       
   23 มีนำคม 2564

26
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ตู้ใป จ.ตำก วันท่ี 
30-2 เม.ย.64

13,500.00             เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 101/2564       
   25 มีนำคม 2564

27
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ตู้ใป จ.เลย-ขอนแก่น
 อุดร

13,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยเชิดศักด์ิ นุชพุก นำยเชิดศักด์ิ นุชพุก เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 102/2564       
   26 มีนำคม 2564

28
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ตู้ ไป จ.ชลบุรี วันท่ี 
3-4 เม.ย.64

6,100.00               เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 103/2564       
   31 มีนำคม 2564

29
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ตู้ ไป จ.ชลบุรี วันท่ี 
3-4 เม.ย.64

6,100.00               เฉพำะเจำะจง นำยรำเชน เหมือนแตง นำยรำเชน เหมือนแตง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 104/2564       
   31 มีนำคม 2564

30 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 119,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวน้ ำฝน ชัยเพชร นำงสำวน้ ำฝน ชัยเพชร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
128/2564 1 มีนำคม 2564

31
จ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจำกกำรบริหำรงำนกองทุนส่ิงแวดล้อม 
ปี 2564

209,000.00           เฉพำะเจำะจง
บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ 
เทคโนโลยี จ ำกัด

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ 
เทคโนโลยี จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
129/2564 8 มีนำคม 2564

32 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 90,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยเจตนิพิฐ ถำวรำวุธ นำยเจตนิพิฐ ถำวรำวุธ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
130/2564 15 มีนำคม 2564



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

33

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (อาคารสีเขียว ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม)

18,755,520.00       คัดเลือก บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จ ำกัด บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 52/2564  ลงวันท่ี
31 มีนำคม 2564

34
จ้างก่อสร้างอาคารสีเขียว ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

468,888,000.00      
 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เวลเกรด เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เวลเกรด เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 53/2564  ลงวันท่ี
31 มีนำคม 2564

35

จ้างบริการเก็บรักษาเอกสารราชการ
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1,300,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 54/2564  ลงวันท่ี
 31 มีนำคม 2564

36 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 4,515.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งโรฒน์ (2525) จ ำกัด บริษัท รุ่งโรฒน์ (2525) จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
1166461-5 ลงวันท่ี 1 มีนำคม
 2564

37 ซ้ือน้ ำด่ืม สลก. 4,194.40               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/16726 ลงวันท่ี 5 
มีนำคม 2564

38 ซ้ือน้ ำด่ืม กยผ. 813.20                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2102/17168 ลงวันท่ี 5 
มีนำคม 2564

39 ซ้ือน้ ำด่ืม กธศ. 385.20                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2102/17169 ลงวันท่ี 5 
มีนำคม 2564

40 ซ้ือน้ ำด่ืม กตป. 556.40                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2102/17172 ลงวันท่ี 8
มีนำคม 2564

41 ซ้ือน้ ำด่ืม กลช. 770.40                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2102/17167 ลงวันท่ี 8 
มีนำคม 2564

42 ซ้ือน้ ำด่ืม กพส. 770.40                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2102/17177 ลงวันท่ี 8 
มีนำคม 2564

43 ซ้ือน้ ำด่ืม กบก. 684.80                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2102/17170 ลงวันท่ี 8
มีนำคม 2564

44 ซ้ือน้ ำด่ืม กปอ. 813.20                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2102/17176 ลงวันท่ี 8 
มีนำคม 2564

45 ซ้ือน้ ำด่ืม กวผ 941.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2102/17175 ลงวันท่ี 8 
มีนำคม 2564

46 ซ้ือน้ ำด่ืม กนต. 513.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2102/17174 ลงวันท่ี 9 
มีนำคม 2564



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

47
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3 รำยกำร และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร

3,888.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6400162 ลงวันท่ี 11 มีนำคม
 2564

48 ซ้ือน้ ำด่ืม กชพ. 428.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/17171 ลงวันท่ี 
11มีนำคม 2564

49 ซ้ือน้ ำด่ืม กบด. 214.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2102/17173 ลงวันท่ี 
11มีนำคม 2564

50 ซ้ือน้ ำด่ืม สลก. 3,124.40               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2102/17166 ลงวันท่ี 
15มีนำคม 2564

51 จ้ำงท ำโล่และกรอบเกียรติบัติ "คนดี ศรี สผ." 1,177.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคชัย (2009) ร้ำนโชคชัย (2009) เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
0345 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2564

52 จ้ำงท ำโล่และกรอบเกียรติบัติ "คนดี ศรี สผ." 1,284.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ลุมพินีโฟโต้ เอ็กซ์เพรส ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ลุมพินีโฟโต้ เอ็กซ์เพรส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
0890 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2564

53 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 14 รำยกำร 4,180.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IX641803-204 ลงวันท่ี 19 
มีนำคม 2564

54 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 2 รำยกำร 310.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IX641803-212 ลงวันท่ี 26 
มีนำคม 2564


