สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕60
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 1/2
ลาดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างรื้อพรมและตู้เก็บเอกสารติดผนัง
ห้องผู้อานวยการ สนย.

2

จัดจ้างปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สนย.

3

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ

4

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ สานักงาน จานวน 8 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ วิธซี ื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง)
5,000.00 ตกลงราคา บ. โกลบอล สมาร์ท ซัพพลาย จก. บ. โกลบอล สมาร์ท ซัพพลาย จก. –เป็นบริษทั ที่มคี วามชานาญ
เป็นเงิน 1,765 .00 บาท

มีอาชีพรับจ้างงานที่ตอ้ ง
การจ้าง
65,954.50 ตกลงราคา บ. โกลบอล สมาร์ท ซัพพลาย จก. บ. โกลบอล สมาร์ท ซัพพลาย จก. –เป็นบริษทั ที่มคี วามชานาญ
เป็นเงิน 61934.28 บาท
เป็นเงิน 61934.28 บาท
มีอาชีพรับจ้างงานที่ตอ้ ง
การจ้าง
16,906.00 ตกลงราคา หสม. ที พี เอ็น กรุ๊ป
หสม. ที พี เอ็น กรุ๊ป
–ร้านเป็นตัวแทนจาหน่าย
เป็นเงิน 16,906 บาท
เป็นเงิน 16,906 บาท
และรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ

50,129.50 ตกลงราคา บ.พีแอนด์พี ไฮทสปีด โซลูชั่น จก. บ. พีแอนด์พี ไฮทสปีด โซลูชั่น จก. –ได้วัสดุตรงตามต้องการ
เป็นเงิน 49,808.50 บาท

5

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร)

37,700.00 ตกลงราคา บริษทั ออพติมั่มเทรดดิ้ง จากัด
เป็นเงิน 37,664 บาท

6

จัดซื้อชุดกุญแจประตูหอ้ งประชุม สนย.

600.00 ตกลงราคา ร้านยู้กญุ แจ ซ.อารีย์
เป็นเงิน 600 บาท

7

จัดจ้างซ่อมและย้ายจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เป็นเงิน 1,765 .00 บาท

15,000.00 ตกลงราคา หสม. ที พี เอ็น กรุ๊ป
เป็นเงิน 14,980 บาท

เป็นเงิน 49,808.50 บาท

และมีราคาเหมาะสม

บริษทั ออพติมั่มเทรดดิ้ง จากัด
เป็นเงิน 37,664 บาท

–ได้วัสดุตรงตามต้องการ
และมีราคาเหมาะสม

ร้านยู้กญ
ุ แจ ซ.อารีย์
เป็นเงิน 600 บาท

–เป็นร้านรับทากุญแจ
เชื่อถือได้

หสม. ที พี เอ็น กรุ๊ป
เป็นเงิน 14,980 บาท

–ร้านเป็นตัวแทนจาหน่าย
และรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ

หน้า 2/2
๘

๙

จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ "การลดผลกระทบ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สู่การเป็น "สังคมคาร์บอนต่า" ประจาปี 2560

จัดจ้างซ่อมบารุงรถจักรยานยนต์ของทางราชการ
หมายเลขทะเบียน ยนฉ 683

61,340.00 ตกลงราคา –บ. กรีนเวิลด์ มาร์เก็ตติ้ง จก.
จ้างทาถุงผ้าใส่เอกสาร 173 ใบ
เป็นเงิน 13,840.00 บาท
–หสม. ส.มงคลการพิมพ์
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
เป็นเงิน 33,319.80 บาท
– หสม. ส วัสดุภณ
ั ฑ์
ซื้อวัสดุ จานวน 3 รายการ
เป็นเงิน 29,10.40 บาท

–บ. กรีนเวิลด์ มาร์เก็ตติ้ง จก.
จ้างทาถุงผ้าใส่เอกสาร 173 ใบ
เป็นเงิน 13,840.00 บาท
–หสม. ส.มงคลการพิมพ์
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
เป็นเงิน 33,319.80 บาท
– หสม. ส วัสดุภณ
ั ฑ์
ซื้อวัสดุ จานวน 3 รายการ
เป็นเงิน 29,10.40 บาท

1,000.00 ตกลงราคา ร้านชัชวาลย์ สะพานควาย กทม. ร้านชัชวาลย์ สะพานควาย กทม.
เป็นเงิน 1,000 บาท

เป็นเงิน 1,000 บาท

–เป็นร้านที่มอี าชีพรับทา
ถุงผ้า ได้วัสดุคณ
ุ สัมบัติ
ตรงตามต้องการ
–เป็นร้านฯที่มคี วามชานาญ
งานพิมพ์ มีประสบการณ์
และเชื่อถือได้
–ได้วัสดุตรงตามต้องการ
และมีราคาเหมาะสม

–เป็นร้านซ่อม
รถจักรยานยนต์เชื่อถือได้
รับประกันการซ่อม
–ร้านฯมีอาชีพรับจ้างถ่าย
เอกสาร

๑๐ จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทาเล่ม แผนงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
พ.ศ.2560 -2564

37,000.00 ตกลงราคา หจก. ทริปเปิ้ล เอ ก้อปปี้

๑๑ จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ
ประจาเดือนกันยายน 2560

10,000.00 ตกลงราคา บ.เชฟรอน ประเทศไทย จากัด

๑๒ จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ

12,000.00 ตกลงราคา บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จก. บ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จก. –ราคาเหมาะสม รับประกัน

เป็นเงิน 36,144.60 บาท

เป็นเงิน 11,235 บาท

หจก. ทริปเปิ้ล เอ ก้อปปี้
เป็นเงิน 36,144.60 บาท

บ.เชฟรอน ประเทศไทย จากัด

เป็นเงิน 11,235 บาท

–สะดวกในการใช้บริการ
ใช้บตั รเติมน้ามัน

ผลิตภัณฑ์ ส่งของได้ตาม
กาหนด

หมายเหตุ : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง
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