แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เดือน กรกฎำคม 2565
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จานวน 1,160 รีม

2

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง วิธีจัดซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือกำรจ้ำง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2565
เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด
6 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2565
เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด 20 กรกฎาคม 2565

117,914.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จากัด

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จากัด

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ จานวน 2 รายการ

34,470.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จากัด

บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จากัด

3

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จานวน 13 รายการ

79,629.40

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิสเตอร์อิ๊ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด บริษัท มิสเตอร์อิ๊ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด

4

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จานวน 12 รายการ

139,977.40

เฉพาะเจาะจง

5

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน รายการเก้าอี้สานักงาน จานวน 1
รายการ

10,800.00

เฉพาะเจาะจง

6

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จานวน 10 รายการ

139,100.00

เฉพาะเจาะจง

6,130.00

เฉพาะเจาะจง

22,200.00

เฉพาะเจาะจง

7,800.00

เฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2565
20 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2565
เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด
บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด
บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด
20 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2565
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ติ้ง จากัด บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ติ้ง จากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด
26 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2565
บริษัท มิสเตอร์อิ๊ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด บริษัท มิสเตอร์อิ๊ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด
26 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งจ้างเลขที่ 115/2565
เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด
นายปริญญา บรรณาการ
นายปริญญา บรรณาการ
6 กรกฏาคม 2565
ใบสั่งจ้างเลขที่ 116/2565
เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด
นายสุรินทร์ อาจเจริญ
นายสุรินทร์ อาจเจริญ
6 กรกฏาคม 2565
ใบสั่งจ้างเลขที่ 117/2565
เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด 19 กรกฏาคม 2565
นายปริญญา บรรณาการ
นายปริญญา บรรณาการ

8,395.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น

ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 118/2565
20 กรกฏาคม 2565

49,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.บี.เค.การพิมพ์ จากัด

บริษัท เอส.บี.เค.การพิมพ์ จากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 119/2565
20 กรกฏาคม 2565

22,200.00

เฉพาะเจาะจง

นายสุรินทร์ อาจเจริญ

นายสุรินทร์ อาจเจริญ

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 120/2565
27 กรกฏาคม 2565

42,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายพงศกร ขืนเขียว

นายพงศกร ขืนเขียว

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด

ข้อตกลงเลขที่ 117/2565
5 กรกฎาคม 2565

7
8
9

จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู)้ กรุงเทพฯ -จ.ชลบุรี วันที่
20-21 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู)้ กรุงเทพฯ -จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู)้ กรุงเทพฯ -จ.ราชบุรี-จ.
กาญจนบุรี วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565

10 จ้างทาตรายาง จานวน 18 รายการ
จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับ "กรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่ง
11 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2570"
12

จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู)้ จ.นครนายก -จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565

13 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เดือน กรกฎำคม 2565
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง วิธีจัดซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

14 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน

37,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกัญกานต์ ศรีภิลา

นางสาวกัญกานต์ ศรีภิลา

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือกำรจ้ำง
ข้อตกลงเลขที่ 119/2565
เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด
26 กรกฎาคม 2565

15 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุธาทิพย์ มะลิซ้อน

นางสาวสุธาทิพย์ มะลิซ้อน

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด

ข้อตกลงเลขที่ 120/2565
25 กรกฎาคม 2565

ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จากัด
(e-bidding)

บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด

สัญญาเลขที่ 37/2565
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

จ้างจัดการประชุมวิชาการ สผ. ประจาปี พ.ศ. 2565 งาน
16 30 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม และการมอบรางวัล EIA
Monitoring Awards 2021

1,790,000.00

จ้างที่ปรึกษาโครงการสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจ และความเชื่อมั่นต่อการ ดาเนินงานของสานักงาน
17
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

150,000.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด

สัญญาเลขที่ 38/2565
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

2,354.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จากัด

บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด

เลขที่ 34269 ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2565

4,740.89

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮอนด้าอารีย์ จากัด

บริษัท ฮอนด้าอารีย์ จากัด

เลขที่ 65SERV/03744 ลงวันที่
เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด 19 กรกฏาคม 2565

530.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จากัด

บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด

18 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
19

จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ราชการ หมายเลขทะเบียน ลธฉ
116

20 จ้างทาตรายาง จานวน 3 อัน

เลขที่ Q650807-020 ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2565

