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วันท่ี เลขท่ี

1 0992000147889 ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น จ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 1,040.00              8/1/2564 IV6400021 1

2 0105531023958 บริษัท โซน่ี ไทย จ ากัด จ้างซ่อมกล้อมถ่ายภาพ รหัส สผ.6720-005-123/63 2,102.55              22/1/2564 252100136 1

3 0105555038843 บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,601.00              28/1/2564 21010054 1

4 0992000147889 ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 2,034.00              4/2/2564 IV6400821 1

5 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ้างบริการเก็บเอกสารราชการ 1,634.00              4/2/2564 293533 1

6 0103512018121 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามช่าง ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 4,601.00              4/2/2564 2370 1

7 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ้างบริการเก็บรักษาแผ่นพ้ืนยก 1,105.66              8/2/2564 294474 1

8 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กวผ. 1,412.40              15/2/2564 IVDR 2101/16736 1

9 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กบก. 1,027.20              17/2/2564 IVDR 2101/16730 1

10 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กยผ. 1,326.80              17/2/2564 IVDR 2101/16728 1

11 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กธศ. 599.20                 17/2/2564 IVDR 2101/16728 1

12 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กชพ. 642.00                 17/2/2564 IVDR 2101/16731 1

13 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กนต. 684.80                 17/2/2564 IVDR 2101/16734 1

14 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กปอ. 1,155.60              17/2/2564 IVDR 2101/16736 1

15 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กบด. 299.60                 18/2/2564 IVDR 2101/16736 1

16 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กลช. 1,155.60              19/2/2564 IVDR 2101/16736 1

17 0105500000526 บริษัท สยาม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ากัด ซ้ือ Adapter Notebook Dell 2,140.00              23/2/2564 32238 1

18 0105500000526 บริษัท สยาม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ากัด ซ้ือแบตเตอร่ี Notebook HP 440 G2 3,424.00              23/2/2564 32238 1

19 0105500000526 บริษัท สยาม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ากัด ซ้ือแบตเตอร่ี Notebook HP 440 G3 3,424.00              23/2/2564 32238 1

20 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กพส. 2,606.40              24/2/2564 IVDR 2101/16736 1

21 0103535016206 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลุมพินีโฟโต้ เอ็กซ์เพรส จ้างท าโล่และกรอบเกียรติบัติ "คนดี ศรี สผ." 1,284.00              1/3/2564 890 1

22 0115556012651 บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ากัด จ้างท าตรายาง จ านวน 14 รายการ 4,180.00              1/3/2564 IX641803-204 1

23 0105525025310 บริษัท รุ่งโรฒน์ (2525) จ ากัด ซ้ือหนังสือพิมพ์ 4,515.00              1/3/2564 1166461- 1

24 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม สลก. 4,194.40              5/3/2564 IVDR 2101/16726 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ
ท่ี
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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สนับสนุน

(7)

25 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กยผ. 813.20                 5/3/2564 IVDR 2102/17168 1

26 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กธศ. 385.20                 5/3/2564 IVDR 2102/17169 1

27 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กตป. 556.40                 8/3/2564 IVDR 2102/17172 1

28 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กลช. 770.40                 8/3/2564 IVDR 2102/17167 1

29 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กพส. 770.40                 8/3/2564 IVDR 2102/17177 1

30 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กบก. 684.80                 8/3/2564 IVDR 2102/17170 1

31 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กปอ. 813.20                 8/3/2564 IVDR 2102/17176 1

32 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กวผ 941.60                 8/3/2564 IVDR 2102/17175 1

33 0992000147889 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 3,888.00              11/3/2564 V6400162 1

34 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กชพ. 428.00                 11/3/2564 IVDR 2101/17171 1

35 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กบด. 214.00                 11/3/2564 IVDR 2102/17173 1

36 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม สลก. 3,124.40              15/3/2564 IVDR 2102/17166 1

37 - นายกมล พวงพิลา จ้างเหมาบริการรถตู้ในพ้ืนท่ี 3,000.00              18/3/2564 94/2564 1

38 015528012502 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด ซ้ือน้ าด่ืม กนต. 513.60                 19/3/2564 IVDR 2102/17174 1

39 3100903129535 ร้านโชคชัย (2009) จ้างท าโล่และกรอบเกียรติบัติ "คนดี ศรี สผ." 1,177.00 19/3/2564 345 1

40 0745557000031 บริษัท เอ็น เอสบี ออฟฟิศ จ ากัด ซ้ือบอร์ดติดประกาศ 1 แผ่น 4,375.23              24/3/2564 38/2564 1

41 0115556012651 บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ากัด จ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 310.00                 26/3/2564 TX642203-212 1

รวมท้ังส้ิน 73,954.64           

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 



วันท่ี เลขท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน


