
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

1 โครงการบริหารขยะมูลฝอย 59,880,800.00 e-AUCTION บริษัท วรรธนสรร จํากัด บริษัท วรรธนสรร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 สัญญาเลขท่ี 41/2561      

   1 ตุลาคม 2562

2 โครงการบริหารขยะมูลฝอย 39,169,600.00 e-bidding บริษัท วรรธนสรร จํากัด บริษัท วรรธนสรร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
 สัญญาเลขที่ 1051/2561       

    1 ตุลาคม 2562

3 บริการจัดซ้ือนํ้าด่ืม 29,275.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
  บันทึกขอตกลงเลขท่ี       

     2/2563  8 ตุลาคม 

4 บริการจัดซ้ือนํ้าด่ืม 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
  บันทึกขอตกลงเลขท่ี       

     3/2563   8 ตุลาคม 

5 บริการจัดซ้ือนํ้าด่ืม 62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
  บันทึกขอตกลงเลขท่ี       

     102/2563  18 ตุลาคม

6 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 47,606.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนอุดมสาสน หางหุนสวนอุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2563        

    9 ตุลาคม 2562

7 บริการขาวประชาสัมพันธ 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด บริษัท อินโฟเควสท จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบส่ังจางเลขที่ 1/2563        

    1 ตุลาคม 2562

8 บริการขาวประชาสัมพันธ 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด บริษัท อินโฟเควสท จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบส่ังจางเลขที่ 1/2563        

    1 ตุลาคม 2562

9 บริการขาวประชาสัมพันธ 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด บริษัท อินโฟเควสท จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบส่ังจางเลขที่ 1/2563        

     1 ตุลาคม 2562

10 บริการขาวประชาสัมพันธ 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด บริษัท อินโฟเควสท จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบส่ังจางเลขที่ 1/2563        

    1 ตุลาคม 2562

11 บริการขาวประชาสัมพันธ 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด บริษัท อินโฟเควสท จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบส่ังจางเลขที่ 1/2563        

    1 ตุลาคม 2562

12 บริการขาวประชาสัมพันธ 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด บริษัท อินโฟเควสท จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบส่ังจางเลขที่ 1/2563        

   1 ตุลาคม 2562

13 งานบริการซอมแซมท่ัวไป 5,792.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
      ใบส่ังจางลขที่ 9/2563     

 18 ตุลาคม 2562

14 งานบริการซอมแซมท่ัวไป 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
   ใบส่ังจางลขที่ 14/2563       

   25 ตุลาคม 2562

15 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อรนภา  มาลาศรี น.ส.อรนภา  มาลาศรี เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 17/2563    

17 ตุลาคม 2562

16 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนิลดล  จิตรแจง นายนิลดล  จิตรแจง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 20/2563    

17 ตุลาคม 2562

17 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน  ผลทอง นายชัยรัตน  ผลทอง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 19/2563    

17 ตุลาคม 2562

18 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 162,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณา  วงศษา นางสาวลักษณา  วงศษา เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 21/2563    

17 ตุลาคม 2562

19 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ  หวยหงสทอง นายศรายุทธ  หวยหงสทอง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 8/2563     

17 ตุลาคม 2562

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน ตุลาคม 2562

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แบบ สขร.1



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน ตุลาคม 2562

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แบบ สขร.1

20 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา  ศรีวิรัตน นางสาววรรณา  ศรีวิรัตน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 9/2563     

17 ตุลาคม 2562

21 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 174,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุทัศ  เวียงสมุทร นายสุทัศ  เวียงสมุทร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 18/2563    

17 ตุลาคม 2562

22 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุภรุจ  ดีประเสริฐ นายสุภรุจ  ดีประเสริฐ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 16/2563    

17 ตุลาคม 2562

23 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน  ใจแข็ง นายธนวัฒน  ใจแข็ง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 22/2563    

17 ตุลาคม 2562

24 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  ศิริเกษ นางสาวจุฑามาศ  ศิริเกษ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 23/2563    

17 ตุลาคม 2562

25 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวทัญู  สุยาละ นายวทัญู  สุยาละ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 12/2563    

17 ตุลาคม 2562

26 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 132,000.00         เฉพาะเจาะจง นายขาว  ฉิมเกิด นายขาว  ฉิมเกิด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 81/2563    

17 ตุลาคม 2562

27 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 123,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสงวน  สิทธ์ิปล้ืม นายสงวน  สิทธ์ิปล้ืม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 82/2563    

17 ตุลาคม 2562

28 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.บุญรักษา  สุขสโมสร น.ส.บุญรักษา  สุขสโมสร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 14/2563    

17 ตุลาคม 2562

29 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเดนพงษ  นํ้านวล นายเดนพงษ  นํ้านวล เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 10/2563    

17 ตุลาคม 2562

30 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 183,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกุลชาติ  กล่ินจําปา นายกุลชาติ  กล่ินจําปา เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 11/2563    

17 ตุลาคม 2562

31 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัสยา  โรมรัญ นางสาวมนัสยา  โรมรัญ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 13/2563    

17 ตุลาคม 2562

32 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย  มวงขาว นายปราโมทย  มวงขาว เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 24/2563    

17 ตุลาคม 2562

33 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  เกิดหนู นางสาวจุฑามาศ  เกิดหนู เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 15/2563    

17 ตุลาคม 2562

34 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา  รูปโปรง น.ส.ปวีณา  รูปโปรง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 83/2563    

17 ตุลาคม 2562

35 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 144,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.มัลลิกา  แหยมประเสริฐ น.ส.มัลลิกา  แหยมประเสริฐ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 84/2563    

17 ตุลาคม 2562

36 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกพร  คนสนิท น.ส.กนกพร  คนสนิท เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 54/2563    

17 ตุลาคม 2562



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน ตุลาคม 2562

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แบบ สขร.1

37 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วริษฐา  สงาเมือง น.ส.วริษฐา  สงาเมือง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 51/2563    

17 ตุลาคม 2562

38 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ  ปญญายงค น.ส.พรพรรณ  ปญญายงค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 52/2563    

17 ตุลาคม 2562

39 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิฆัมพร  นิลุบล น.ส.ทิฆัมพร  นิลุบล เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 53/2563    

17 ตุลาคม 2562

40 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นงลักษณ  วิมานรัก น.ส.นงลักษณ  วิมานรัก เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 48/2563    

17 ตุลาคม 2562

41 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐิตา  สุวนันทวงศ น.ส.ณัฏฐิตา  สุวนันทวงศ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 49/2563    

17 ตุลาคม 2562

42 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเออรวิน วิชญ กอนซาลเวส นายเออรวิน วิชญ กอนซาลเวส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 50/2563    

17 ตุลาคม 2562

43 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีวรรณ  นวนแปน นางสาวจุรีวรรณ  นวนแปน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 55/2563    

17 ตุลาคม 2562

44 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ  สหัสสุขม่ันคง นายเอกลักษณ  สหัสสุขม่ันคง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 56/2563    

17 ตุลาคม 2562

45 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  ศักด์ิภู นางสาวนริศรา  ศักด์ิภู เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 57/2563    

17 ตุลาคม 2562

46 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคุณัชญ  สุทธิพงศเกียรต์ิ นายคุณัชญ  สุทธิพงศเกียรต์ิ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 58/2563    

17 ตุลาคม 2562

47 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  วิระษร นางสาวพัชรี  วิระษร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 59/2563    

17 ตุลาคม 2562

48 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเศรษฐวัชร  เชิดฉาย นายเศรษฐวัชร  เชิดฉาย เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 26/2563    

17 ตุลาคม 2562

49 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ  วงศหม่ัน นายอลงกรณ  วงศหม่ัน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 28/2563    

17 ตุลาคม 2562

50 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชิณวัฒน  วันจิตร นายชิณวัฒน  วันจิตร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 29/2563    

17 ตุลาคม 2562

51 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 193,800.04         เฉพาะเจาะจง น.ส.ภรัตนธิดา  ศรีกิจเกษมวัฒน น.ส.ภรัตนธิดา  ศรีกิจเกษมวัฒน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 30/2563    

17 ตุลาคม 2562

52 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  สวางมณีเจริญ น.ส.นฤมล  สวางมณีเจริญ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 79/2563    

21 ตุลาคม 2562

53 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สันติภาวี  นิพนธกิจ น.ส.สันติภาวี  นิพนธกิจ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 80/2563    

21 ตุลาคม 2562

54 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อัญชลีภรณ  ทาวนาง น.ส.อัญชลีภรณ  ทาวนาง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 61/2563    

17 ตุลาคม 2562



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน ตุลาคม 2562

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แบบ สขร.1

55 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ  สิทธิแกว น.ส.รัตนาภรณ  สิทธิแกว เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 62/2563    

17 ตุลาคม 2562

56 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐสุดา  หินสูงเนิน น.ส.ณัฐสุดา  หินสูงเนิน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 63/2563    

17 ตุลาคม 2562

57 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤภร  กุนสุนทรธรรม น.ส.นฤภร  กุนสุนทรธรรม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 64/2563    

17 ตุลาคม 2562

58 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัศวรรณ  ถ่ินเดิม น.ส.ทัศวรรณ  ถ่ินเดิม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 65/2563    

17 ตุลาคม 2562

59 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วริษฐา  สงาเมือง น.ส.วริษฐา  สงาเมือง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 51/2563    

17 ตุลาคม 2562

60 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ  ปญญายงค น.ส.พรพรรณ  ปญญายงค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 52/2563    

17 ตุลาคม 2562

61 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิฆัมพร  นิลุบล น.ส.ทิฆัมพร  นิลุบล เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 53/2563    

17 ตุลาคม 2562

62 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาภัค  สีเหลือง น.ส.กัญญาภัค  สีเหลือง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 87/2563    

24 ตุลาคม 2562

63 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กรุณา คงกลํ่า น.ส.กรุณา คงกลํ่า เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 88/2563    

24 ตุลาคม 2562

64 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาดา  สินจัตุรัส น.ส.วิภาดา  สินจัตุรัส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 89/2563    

24 ตุลาคม 2562

65 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.เนศิรินทร  นอยโม น.ส.เนศิรินทร  นอยโม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 90/2563    

24 ตุลาคม 2562

66 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วนาลี  ศรีทองปลอด น.ส.วนาลี  ศรีทองปลอด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 91/2563    

24 ตุลาคม 2562

67 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพยวรรณ  โภชนาหาร น.ส.ทิพยวรรณ  โภชนาหาร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 92/2563    

24 ตุลาคม 2562

68 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤตภรณ  นุชพวง น.ส.กฤตภรณ  นุชพวง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 93/2563    

24 ตุลาคม 2562

69 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 216,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเจตนศิริ  จันทรศิริวัฒนา นายเจตนศิริ  จันทรศิริวัฒนา เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 94/2563    

24 ตุลาคม 2562

70 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศินี  จุนสาย น.ส.เกศินี  จุนสาย เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 95/2563    

24 ตุลาคม 2562

71 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน          198,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤษณา  พัฒนาล้ีสกุล น.ส.กฤษณา  พัฒนาล้ีสกุล  เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 96/2563    

24 ตุลาคม 2562



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน ตุลาคม 2562

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แบบ สขร.1

72 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สุมน  ช้ันบุญ น.ส.สุมน  ช้ันบุญ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 97/2563    

24 ตุลาคม 2562

73 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทนลิน  ขันหลวง น.ส.นันทนลิน  ขันหลวง เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 98/2563    

24 ตุลาคม 2562

74 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 216,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิสรา  นันทะโกมล นางสาวธนิสรา  นันทะโกมล เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 99/2563    

24 ตุลาคม 2562

75 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญญา  ฉันทะวิบูลย นางสาวชนัญญา  ฉันทะวิบูลย เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 100/2563   

 24 ตุลาคม 2562

76 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปยะภรณ  หงษหิน นางสาวปยะภรณ  หงษหิน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 101/2563   

 24 ตุลาคม 2562

77 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริกาญจน  ชลพิทักษวงศ น.ส.ศิริกาญจน  ชลพิทักษวงศ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 31/2563    

17 ตุลาคม 2562

78 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นลินี  ชัยสนิท น.ส.นลินี  ชัยสนิท เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 32/2563    

17 ตุลาคม 2562

79 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นทีกานต  ศรีอ่ํา น.ส.นทีกานต  ศรีอ่ํา เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 33/2563    

17 ตุลาคม 2562

80 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สัตตบงกช  ยอดแกว น.ส.สัตตบงกช  ยอดแกว เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 34/2563    

17 ตุลาคม 2562

81 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐชยาภรณ  คุณพันธ น.ส.ณัฐชยาภรณ  คุณพันธ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 35/2563    

17 ตุลาคม 2562

82 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ชิดชนก  ดิชวงศ น.ส.ชิดชนก  ดิชวงศ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 36/2563    

17 ตุลาคม 2562

83 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจพร  ธนวิโรจนกุล น.ส.เบญจพร  ธนวิโรจนกุล เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 37/2563    

17 ตุลาคม 2562

84 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน  แกวทวี น.ส.ศิริรัตน  แกวทวี เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 38/2563    

17 ตุลาคม 2562

85 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00         เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  เจริญศรีสกุล นายยุทธนา  เจริญศรีสกุล เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 39/2563    

17 ตุลาคม 2562

86 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญมณี  แสงสุข น.ส.กัญมณี  แสงสุข เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 40/2563    

17 ตุลาคม 2562

87 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีรัตน  ศรีสุทธ์ิ น.ส.อารีรัตน  ศรีสุทธ์ิ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 41/2563    

17 ตุลาคม 2562

88 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษทวี  จูรัตน นายพงษทวี  จูรัตน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 42/2563    

17 ตุลาคม 2562



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน ตุลาคม 2562

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แบบ สขร.1

89 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  ต้ังเกียรติศิริ นายพิชิต  ต้ังเกียรติศิริ เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 43/2563    

17 ตุลาคม 2562

90 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุวดี  ถือธรรม น.ส.ยุวดี  ถือธรรม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 44/2563    

17 ตุลาคม 2562

91 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร  ศรีถาวร นายธนภัทร  ศรีถาวร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 45/2563    

17 ตุลาคม 2562

92 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกิติพร  เจียรสมจิตร นายกิติพร  เจียรสมจิตร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 46/2563    

17 ตุลาคม 2562

93 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สกุลพิชญ  พรหมสิงห น.ส.สกุลพิชญ  พรหมสิงห เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 47/2563    

17 ตุลาคม 2562

94 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 183,000.00         เฉพาะเจาะจง
นายอภิสิทธ์ิ  สหัสสุขม่ังคง นายอภิสิทธ์ิ  สหัสสุขม่ังคง

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 66/2563    

17 ตุลาคม 2562

95 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง
นายดชเดชา  พยัคฆา นายดชเดชา  พยัคฆา

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 68/2563    

17 ตุลาคม 2562

96 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 183,000.00         เฉพาะเจาะจง
นายพงศกร  สิทธิฤทธ์ิ นายพงศกร  สิทธิฤทธ์ิ

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 76/2563    

17 ตุลาคม 2562

97 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาวปทมา  นาทศรีทา นางสาวปทมา  นาทศรีทา

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 67/2563    

17 ตุลาคม 2562

98 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุรีฉาย  เหล็กพิมาย นางสาวสุรีฉาย  เหล็กพิมาย

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 75/2563    

17 ตุลาคม 2562

99 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 216,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาวอาณดา  พวงพลับ นางสาวอาณดา  พวงพลับ

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 72/2563    

17 ตุลาคม 2562

100 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาวภัคจิรา  ล้ินงาม นางสาวภัคจิรา  ล้ินงาม

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 74/2563    

17 ตุลาคม 2562

101 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาววิสา  เสงรอด นางสาววิสา  เสงรอด

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 77/2563    

17 ตุลาคม 2562

102 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาวอุมาภรณ  สุวรรณวิเศษ นางสาวอุมาภรณ  สุวรรณวิเศษ

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 78/2563    

17 ตุลาคม 2562

103 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00         เฉพาะเจาะจง
นายัชพงศ  เภกะสุต นายัชพงศ  เภกะสุต

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 73/2563    

17 ตุลาคม 2562

104 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง
นายศิวนัท  ศิริเลิศ นายศิวนัท  ศิริเลิศ

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 71/2563    

17 ตุลาคม 2562

105 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาวภัทรา  จิตนาน นางสาวภัทรา  จิตนาน

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 70/2563    

17 ตุลาคม 2562



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน ตุลาคม 2562

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แบบ สขร.1

106 จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุทินา เสประโคน นางสาวสุทินา เสประโคน

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขท่ี 69/2563    

17 ตุลาคม 2562

107 คาบริการสมาชิกยูบีซี เดือน ต.ค.62 4,920.42            เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิช่ัน กรุป จํากัด บริษัท ทรู วิช่ัน กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

15102-01-90209635620 

15102-01-90209787877      

 19 ตุลาคม 2562

108 จัดซ้ือนํ้ามันเช่ือเพลิง 1,000.00            เฉพาะเจาะจง
สถานีนํ้ามันเช้ือเพลิงสวัสดิการกรมการ

ขนสงทหารบก

สถานีนํ้ามันเช้ือเพลิงสวัสดิการกรมการ

ขนสงทหารบก
เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

1100001621000521-531 

 30 ตุลาคม 2562


