
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ืออุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 48,685.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากัด บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 87/2563       
 9 กรกฎาคม 2563

2
ซ้ือแบตเตอร่ีและแป้นพิมพ์ ส าหรับ 
โน๊ตบุ๊ค

8,346.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยาม.โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม
 จ ากัด

บริษัท สยาม.โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม
 จ ากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 88/2563       
 14 กรกฎาคม 2563

3
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 21 
รายการ

216,294.42 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์       
 ไลท์ต้ิง จ ากัด

บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์       
 ไลท์ต้ิง จ ากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 89/2563       
 17 กรกฎาคม 2563

4
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ี
ส านักงาน จ านวน 3 ตัว

15,408.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์       
 ไลท์ต้ิง จ ากัด

บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์       
 ไลท์ต้ิง จ ากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 90/2563       
 9 กรกฎาคม 2563

5
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน โทรศัพท์
พ้ืนฐาน จ านวน 15 เคร่ือง

14,926.50 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี. ที. แอ็คเซส 
คอม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี. ที. แอ็คเซส 
คอม

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 91/2563       
 20 กรกฎาคม 2563

6 ซ้ือกล่องเก็บเอกสาร 7,864.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 93/2563       
 21 กรกฎาคม 2563

7 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 109,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน 
จ ากัด

บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน 
จ ากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 94/2563       
 22 กรกฎาคม 2563

8
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 
และวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ

237,176.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 95/2563       
 24 กรกฎาคม 2563

9
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
รายการ

7,907.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 96/2563       
 30 กรกฎาคม 2563

10
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 
รายการ

69,496.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 97/2563       
 30 กรกฎาคม 2563

11
ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 
13 รายการ

86,137.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 98/2563       
 30 กรกฎาคม 2563

12 ซ้ือรถเข็น 4 ล้อ 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 99/2563       
 31 กรกฎาคม 2563

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 53,340.57 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโครซิมเอ็นเตอร์
ไพร์ส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโครซิมเอ็นเตอร์
ไพร์ส

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 100/2563      
  31 กรกฎาคม 2563

14

จ้างจัดท าโครงการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน ก่อนการร้ือถอน
อาคาร

297,823.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จ ากัด บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 220/2563     
   1 กรกฎาคม 2563

15
จ้างถ่ายเอกสารวาระการประชุม 
คร้ังท่ี 4

23,933.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปป้ี เอ็กซ เพรส บริษัท ก๊อปป้ี เอ็กซ เพรส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 221/2563     
   2 กรกฎาคม 2563

16
จ้างเหมาบริการรถตู้ ไป จ.พังงา     
 จ.ระนอง และ จ.ชุมพร วันท่ี 5-11
 ก.ค. 2563

19,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต  เกตุปาน นายรชต  เกตุปาน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 222/2563     
   2 กรกฎาคม 2563

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กรกฎำคม 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กรกฎำคม 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

17
จ้างเหมาบริการถตู้ ในพ้ืนท่ี          
จ.นครศรีธรรมราช

5,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวิญญู  โชเสน นายวิญญู  โชเสน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 223/2563     
   2 กรกฎาคม 2563

18 จ้างเหมารถตู้ ไป จ.เพชรบุรี 7,300.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 224/2563     
   10 กรกฎาคม 2563

19
จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ กองทุน
ส่ิงแวดล้อม

450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซมิโคลอน จ ากัด บริษัท เซมิโคลอน จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 225/2563     
   14 กรกฎาคม 2563

20
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสาร
วิชาการ

117,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พญา บร้ินต้ิง แอนด์ พลัสสิช
ช่ิง จ ากัด

บริษัท พญา บร้ินต้ิง แอนด์ พลัสสิช
ช่ิง จ ากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 226/2563     
   20 กรกฎาคม 2563

21
จ้างเหมาบริการรถตู้ ในพ้ืนท่ี        
 จ.เชียงใหม่ วันท่ี 23-24 ก.ค. 63

5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทีปกร ทิบทิม นายทีปกร ทิบทิม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 227/2563     
   21 กรกฎาคม 2563

22
จ้างเหมาบริการรถตู้ ในพ้ืนท่ี        
 จ.เชียงราย วันท่ี 1-5 ส.ค. 63

18,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยนันท์  ย้ิมเยาะ นายปิยนันท์  ย้ิมเยาะ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 228/2563     
   22 กรกฎาคม 2563

23
จ้างเหมาบริการรถตู้ ไป จ.ตาก วันท่ี
 29-31  ก.ค.63

12,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมุนไพร โรจนะ นายสมุนไพร โรจนะ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 229/2563     
   21 กรกฎาคม 2563

24
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

358,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านช่างคิด จ ากัด บริษัท บ้านช่างคิด จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 230/2563     
   23 กรกฎาคม 2563

25
จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ.ชัยภูมิ-
ขอนแก่น วันท่ี 30-31 ก.ค.63

19,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ ทีปภัค นายนพรัตน์ ทีปภัค เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 231/2563     
   24 กรกฎาคม 2563

26
จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางด้านการ
จัดท ารายงานการประเมินผล

128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จ ากัด บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 232/2563     
   24 กรกฎาคม 2563

27
จ้างเหมาบริการรถยนต์ในพ้ืนท่ี วันท่ี
 30-31 ก.ค.63

5,790.00 เฉพาะเจาะจง นายกวิกฤทธ์ิ วงศ์พุฒิ นายกวิกฤทธ์ิ วงศ์พุฒิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 233/2563     
   24 กรกฎาคม 2563

28 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,523.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยาม.โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม
 จ ากัด

บริษัท สยาม.โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม
 จ ากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 234/2563     
   29 กรกฎาคม 2563

29 จ้างซ่อมถยนต์ราชการ 1กค6295 5,568.00 คัดเลือก อู่ช่างทอง เซอร์วิส อู่ช่างทอง เซอร์วิส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 236/2563     
   30 กรกฎาคม 2563

30
จ้างผลิดส่ือประชาสัมพันธ์ สผ. ก้าว
สู่องค์กรดิจิตอล

247,170.00 คัดเลือก บริษัท ไอเดีย ครีเอท จ ากัด บริษัท ไอเดีย ครีเอท จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 237/2563     
   30 กรกฎาคม 2563

31 จ้างท าตรายาง 14 รายการ 5,610.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 238/2563     
   31 กรกฎาคม 2563

32
เช่ารถยนต์ตู้ จ.ล าพูน แม่ฮ่องสอน 
เชียวใหม่ วันท่ี 3-9 ส.ค.63

20,770.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต  เกตุปาน นายรชต  เกตุปาน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 239/2563 31
 กรกฎาคม 2563

33 จ้างท าตรายาง 32 รายการ 7,532.80 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โมโคร ซิน เอ็น
เตอร์ไพร์ส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โมโคร ซิน เอ็น
เตอร์ไพร์ส

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 240/2563 31
 กรกฎาคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กรกฎำคม 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

34 จ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน 40,233.37 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิดาพร ปัญญา นางสาวสิดาพร ปัญญา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 129/2563      
  ลว 15 กรกฎาคม 2563

35 จ้างท าตรายาง 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
VI63000350 18 มิถุนายน 
2563

36 จ้างท าตรายาง 3,790.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
VI6300358 25 มิถุนายน 
2563

37 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 400.00 เฉพาะเจาะจง บรัษัท รุ่งโรตณ์บริการ (2525) จ ากัด บรัษัท รุ่งโรตณ์บริการ (2525) จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด 1151817 25 กรกฏาคม 2563

38 จ้างท าตรายาง จ านวน 8 รายการ 1,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
TX631707-444 22 
กรกฎาคม 2563

39 จ้างท าตรายาง จ านวน 11 รายการ 2,260.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
VI63003955 29 กรกฎาคม 
2563

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 2,438.70 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณธิณ์  มีสัมฤทธ์ิ นางสาวพรรณธิณ์  มีสัมฤทธ์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด วันท่ี 24 กรกฏาคม 2563

41 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 428.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงฤทัย ราชมาตร นางสาวหน่ึงฤทัย ราชมาตร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
20100721023881             
 31กรกฎาคม 2563

42

จ้างท่ีปรึกษาจ้างท่ีปรึกษาโครงการ
จัดท าเอกสารการน าเสนอแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมอุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพ
เป็นมรดกโลก

3,384,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมอิโคโมสไทย สมาคมอิโคโมสไทย เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 53/2563         
 20กรกฎาคม 2563


