
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ส่ังซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร ย่ีห้อ EBA รุ่น 1824S                  38,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด
บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม 
จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2566         
   8 ธันวำคม 2565

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จ ำนวน 15 รำยกำร             210,554.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2566         
   9 ธันวำคม 2565

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์             225,588.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2566         
   16 ธันวำคม 2565

4 จัดซ้ือผงหมึกส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำร                 171,900 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2566        
    16 ธันวำคม 2565

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร              43,720.20 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2566        
    20 ธันวำคม 2565

6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร                    8,782 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2566        
    23 ธันวำคม 2565

7

จ้ำงจัดกำรประชุมเผยแพร่สรุปผลกำรประชุมรัฐภำคีกรอบ
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
 สมัยท่ี 27 (COP 27) และกำรประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง วันท่ี 8 
ธันวำคม 2565 ณ กรุงเทพมหำนคร

                310,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 33/2566       
      1 ธันวำคม 2565

8 จ้ำงออกแบบและจัดท ำนิทรรศกำร                  33,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ท ำถูก จ ำกัด บริษัท ท ำถูก จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 37/2566       
      1 ธันวำคม 2565

9 เช่ำรถยนต์โดยสำรตู้                    6,300 เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ อำจเจริญ นำยอ ำนำจ อำจเจริญ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 38/2566       
      6 ธันวำคม 2565

10
จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพร้ินเตอร์ ย่ีห้อ Fuji Xerox
 รุ่น Docuprint CM305df รหัส สผ. 6645-002-706/60

                   7,383 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด
บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม 
จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 39/2566       
      7 ธันวำคม 2565

11 ใบส่ังจ้ำงรถยนตร์ 2 คัน ไป-กลับ กรุงเทพ-ระยอง 8-9 /12/65                  13,250 เฉพำะเจำะจง นำยธนนท์ นิลนำรถ นำยธนนท์ นิลนำรถ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 40/2566       
      7 ธันวำคม 2565

12
ใบส่ังจ้ำงรถตู้ ไป-กลับ จ ำนวน 4 คัน ปฏิบัติรำชกำร กรุงเทพ-
ชลบุรี 27-28 ธ.ค.65

                 24,000 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 41/2566       
      9 ธันวำคม 2565

13 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน ฎค 1801                  17,135 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้ ทรีท จ ำกัด บริษัท ออโต้ ทรีท จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 42/2566       
      9 ธันวำคม 2565

14
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 1 คัน ไป-กลับ กรุงเทพ-ระยอง 15-16 
ธ.ค.65

                   6,950 เฉพำะเจำะจง นำยธนนท์ นิลนำรถ นำยธนนท์ นิลนำรถ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 43/2566       
      13 ธันวำคม 2565

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

15
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์โดยสำรตู้ 1 คัน ไป-กลับ กรุงเทพ-ระยอง
 14-15 ธ.ค. 2565

                   6,300 เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ โก๋ทอง นำยณรงค์ โก๋ทอง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 44/2566       
      13 ธันวำคม 2565

16
จัดจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์โดยสำรตู้ 2 คัน ไป-กลับ กรุงเทพ-
ล ำปำง 15-18 ธ.ค. 2565

                 27,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุรินทร์ อำจเจริญ นำยสุรินทร์ อำจเจริญ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 45/2566       
      14 ธันวำคม 2565

17
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์โดยสำรตู้ปรับอำกำศ ไป-กลับ สผ.-
กรุงเทพ จังหวัดเชียงรำย และจังหวัดพะเยำ วันท่ี 19-23 
ธันวำคม 2565

                 21,910 เฉพำะเจำะจง นำยนิกร ช ำนิยนต์ นำยนิกร ช ำนิยนต์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 46/2566       
      9 ธันวำคม 2565

18 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ 1 คัน กรุงเทพ-ชุมพร 20-21 ธ.ค. 65                    7,700 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 47/2566       
      14 ธันวำคม 2565

19
ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ (ตู้) กรุงเทพ-สมุทรสงครำม 1 คัน 23-24 
ธันวำคม 65

                   5,700 เฉพำะเจำะจง นำยอุทัย ศรีขำวผ่อง นำยอุทัย ศรีขำวผ่อง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 49/2566       
      15 ธันวำคม 2565

20
ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ (ตู้) กรุงเทพ-สมุทรสงครำม 1 คัน 23-24 
ธันวำคม 65

                   5,700 เฉพำะเจำะจง นำยศุภศิษฏ์ มงคลสวัสด์ิ นำยศุภศิษฏ์ มงคลสวัสด์ิ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 50/2566       
      15 ธันวำคม 2565

21
ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ (ตู้) กรุงเทพ-สมุทรสงครำม 1 คัน 23-24 
ธันวำคม 65

                   5,700 เฉพำะเจำะจง นำยวีรยุทธ สังข์พญำ นำยวีรยุทธ สังข์พญำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 51/2566       
      15 ธันวำคม 2565

22
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ 16-18 ธค. 65 ไป-กลับ กรุงเทพ-
นครปฐม 16-18 ธ.ค.65

                   7,500 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 52/2566       
      15 ธันวำคม 2565

23
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) ปรับอำกำศเดินทำงไป-กลับ 
กรุงเทพฯ - จังหวัดขอนแก่น -กรุงเทพฯ จ ำนวน 2 คัน ใน
ระหว่ำงวันท่ี 20 - 23 ธ.ค. 65

                 27,000 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 53/2566       
      15 ธันวำคม 2565

24
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์โดยสำรตู้ปรับอำกำศ ไป-กลับ สผ.-
กรุงเทพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ วันท่ี 18 ธ.ค. 2565

                   2,900 เฉพำะเจำะจง นำยรำเชน เหมือนแตง นำยรำเชน เหมือนแตง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 54/2566       
      15 ธันวำคม 2565

25 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ปร๊ินเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร                    6,099 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 55/2566       
      15 ธันวำคม 2565

26
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน ฮอ7937 และ 8 กด 
6810

             11,002.81 เฉพำะเจำะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด (สำขำพหลโยธิน) บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด (สำขำพหลโยธิน) เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 56/2566       
      16 ธันวำคม 2565

27 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน 1 กต 6295              29,168.20 เฉพำะเจำะจง อู่ ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 57/2566       
      22 ธันวำคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

28 จ้ำงจัดพิมพ์หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2565                  40,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท จอยบอย แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด บริษัท จอยบอย แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 58/2566       
      27 ธันวำคม 2565

29
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์โดยสำรตู้ จ.ล ำพูน - เชียงใหม่ ระหว่ำง
วันท่ี 4 - 6 มกรำคม 2566

                 11,460 เฉพำะเจำะจง นำยสุรินทร์ อำจเจริญ นำยสุรินทร์ อำจเจริญ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 59/2566       
      27 ธันวำคม 2565

30
กำรจัดจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์10 ท่ีน่ังเพ่ือเดินทำงไปปฏิบัติ
รำชกำรท่ีจังหวัดตำก ในระหว่ำงวันท่ี 10-12 มกรำคม 2566

                 10,700 เฉพำะเจำะจง นำยสมุนไพร โรจนะ นำยสมุนไพร โรจนะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
   ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 60/2566       
      27 ธันวำคม 2565

31 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 150,000                เฉพำะเจำะจง นำยปวเรศ ทองไฝ นำยปวเรศ ทองไฝ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 96/2566          
   1 ธันวำคม 2565

32 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 162,633                เฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณำ  ศรีวิรัตน์ นำงสำววรรณำ  ศรีวิรัตน์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 97/2566          
   14 ธันวำคม 2565

33
จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม และแก้ไขเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง สผ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

                360,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  24/2566           
    ลงวันท่ี  9 ธันวำคม 2565

34
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำเป้ำหมำยและแนวทำงกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกของประเทศไทย ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมท่ีประเทศ
ก ำหนด  ฉบับท่ี 2 (NDC2)

             2,196,000  คัดเลือก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  25/2566           
    ลงวันท่ี  9 ธันวำคม 2565

35 จ้ำงต่ออำยุโปรแกรมตรวจสอบภัยคุกคำมข้ันสูง ส ำหรับผู้ใช้งำน              2,196,100
 ประกำดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding
บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ำกัด บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด

สัญญำเลขท่ี  26/2566           
    ลงวันท่ี  16 ธันวำคม 2565

36
จ้ำงจัดท ำเอกสำรวิชำกำรสถำนกำรณ์ส่ิงแวดล้อม และเอกสำร
เผยแพร่อ่ืนๆ ประจ ำปีงบประมำณ 2566

805,710                
 ประกำดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding
บริษัท หน่ึงเก้ำสองเก้ำ จ ำกัด บริษัท หน่ึงเก้ำสองเก้ำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด

สัญญำเลขท่ี  27/2566           
    ลงวันท่ี  15 ธันวำคม 2565

37
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจของ
กองทุนส่ิงแวดล้อม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

4,100,000              คัดเลือก
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  28/2566           
    ลงวันท่ี  19 ธันวำคม 2565

38
จ้ำงจัดท ำแผนเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์และจัดท ำส่ือเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ สผ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

498,000                เฉพำะเจำะจง บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  29/2566           
    ลงวันท่ี  22 ธันวำคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

39
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยล ำดับรอง
ภำยใต้ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
พ.ศ. ....

1,950,500              คัดเลือก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  30/2566           
    ลงวันท่ี  21 ธันวำคม 2565

40
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ สผ. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570)

500,000                เฉพำะเจำะจง บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี  31/2566           
    ลงวันท่ี  26 ธันวำคม 2565

41 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,960.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี IV6500480 ลงวันท่ี 7 
ธันวำคม 2565

42 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ปร๊ินเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,996.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี 34960 ลงวันท่ี 9 ธันวำคม
 2565

43 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 4,084.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี IV6500500 ลงวันท่ี 15 
ธันวำคม 2565


