
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร
 และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน       
  1 รำยกำร

6,850.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 101/2563      
  7 สิงหำคม 2563

2
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 
รำยกำร

28,920.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 102/2563      
  11 สิงหำคม 2563

3
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน         
 17 รำยกำร

101,635.02 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 103/2563      
  17 สิงหำคม 2563

4
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน         
 27รำยกำร

127,680.96 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีก้ำ บีสเน็ต จ ำกัด บริษัท ลีก้ำ บีสเน็ต จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 104/2563      
  17 สิงหำคม 2563

5 ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 85,953.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ จ ำกัด บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 105/2563      
  17 สิงหำคม 2563

6
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 
รำยกำร

59,320.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์
ติง จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์
ติง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 106/2563      
  17 สิงหำคม 2563

7
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 60 
รำยกำร

32,559.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 107/2563      
  19 สิงหำคม 2563

8
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 62 
รำยกำร

21,195.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 108/2563      
  19 สิงหำคม 2563

9
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน         
31 รำยกำร

224,603.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 109/2563      
  19 สิงหำคม 2563

10
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              
เคร่ืองแสกนเนอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

53,992.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสซีที ซิสเต็มส์ จ ำกัด บริษัท เอสซีที ซิสเต็มส์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 110/2563      
  24 สิงหำคม 2563

11
ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร A4 จ ำนวน
 2,215 รีม

225,154.75 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ดับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ ำกัด

บริษัท ดับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 111/2563      
  25 สิงหำคม 2563

12
ซ้ือพระบรมฉำยำลักษณ์ จ ำนวน    
 2 รำยกำร

10,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีวันชำติ ร้ำนศรีวันชำติ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 112/2563      
  26 สิงหำคม 2563

13 ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 94,020.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 113/2563      
  28 สิงหำคม 2563

14
จ้ำงเช่ำรถยนต์ ไป จ.ล ำปำง วันท่ี 
4-7 สิงหำคม 2563

12,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยนครินทร์ ช้ินคุ้ม นำยนครินทร์ ช้ินคุ้ม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 241/2563     
   3 สิงหำคม 2563

15 จ้ำงพัฒนำฐำนข้อมูล 200,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิพเฮด จ ำกัด บริษัท ดิพเฮด จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 242/2563     
   3 สิงหำคม 2563

16 จ้ำงท ำตรำยำง 8,665.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 243/2563     
   4 สิงหำคม 2563

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน สิงหำคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน สิงหำคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

17
จ้ำงเช่ำรถยนต์ ไป จ.อุบลรำชธำนี 
วันท่ี 16-18 สิงหำคม 2563

18,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรินทร์ อำจเจริญ นำยสุรินทร์ อำจเจริญ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 244/2563     
   4 สิงหำคม 2563

18
จ้ำงเช่ำรถยนต์ตู้ ไป จ.ประจวบฯ 
วันท่ี 18-21 สิงหำคม 2563

9,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต  เกตุปำน นำยรชต  เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 245/2563     
   11 สิงหำคม 2563

19
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์รำชกำร 
ทะเบียน ณอ 8525

15,247.50 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 246/2563     
   13 สิงหำคม 2563

20 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ รถตู้ 19,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมุนไพร โรจนะ นำยสมุนไพร โรจนะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 247/2563     
   14 สิงหำคม 2563

21 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ รถตู้ 7,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิรันดร เสรีสมนึก นำยนิรันดร เสรีสมนึก เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 248/2563     
   14 สิงหำคม 2563

22 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ รถตู้ 7,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยทวิช อ ำพันธ์เย็น นำยทวิช อ ำพันธ์เย็น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 249/2563     
   14 สิงหำคม 2563

23 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ รถตู้ 7,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤตภัค รังวัฒนำ นำยกฤตภัค รังวัฒนำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 250/2563     
   14 สิงหำคม 2563

24 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ รถตู้ 7,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยรังสันต์ ล ำใย นำยรังสันต์ ล ำใย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 251/2563     
   14 สิงหำคม 2563

25 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ รถตู้ 7,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยวุฒิชัย กำญจนะ นำยวุฒิชัย กำญจนะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 252/2563     
   14 สิงหำคม 2563

26
จ้ำงด ำเนินกำรถอดพร้อมติดต้ังระบบ
เคร่ืองเสียงห้องประชุม 401 สผ.

54,570.00 เฉพำะเจำะจง หจก. อินฟินิต ซัพพลำย หจก. อินฟินิต ซัพพลำย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 253/2563     
   17 สิงหำคม 2563

27
จ้ำงท ำ Roll Up กำรประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ปี 2563

12,840.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิวะพร ร้ำนศิวะพร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 254/2563     
   17 สิงหำคม 2563

28 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ รถตู้ 10,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิท์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิท์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 255/2563     
   17 สิงหำคม 2563

29 จ้ำงเหมำบริกำร ชุดผลิตสอบ 72,270.00 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 256/2563     
   18 สิงหำคม 2563

30
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ รถตู้ ไป     
  จ.ขอนแก่น

15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพร ศรีก่ ำ นำยสมพร ศรีก่ ำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 257/2563     
   18 สิงหำคม 2563

31 จ้ำงเช่ำห้องประชุม 60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อัมรี หัวหิน จก. บริษัท อัมรี หัวหิน จก. เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 258/2563     
   18 สิงหำคม 2563

32 จ้ำงเข่ำรถตู้ ไป จ.ประจวบฯ 86,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยปิยะนันท์ ย้ิมเยำะ นำยปิยะนันท์ ย้ิมเยำะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 259/2563     
   18 สิงหำคม 2563

33
จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร 
กระดำษค ำตอบ

5,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บี.วี อ๊อฟเซ็ต หจก.บี.วี อ๊อฟเซ็ต เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 260/2563     
   18 สิงหำคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน สิงหำคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

34
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ     
  จ.ฉะเชิงเทรำ - ระยอง

6,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์ เสียงลอย นำยเอกลักษณ์ เสียงลอย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 261/2563     
   20 สิงหำคม 2563

35
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ     
  จ.กรุงเทพ -เชียงใหม่

29,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 262/2563     
   20 สิงหำคม 2563

36
จ้ำงเช่ำรถยนต์ตู้ ไป จ.จันทบุรี วันท่ี
23-24 สิงหำคม 2563

11,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยศูภศิษฎ์ มงคลสวัสด์ิ นำยศูภศิษฎ์ มงคลสวัสด์ิ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 264/2563     
   20 สิงหำคม 2563

37
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร ทะเบียน   
 ฎค 1801

23,454.40 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 265/2563     
   20 สิงหำคม 2563

38
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ไปปฏิบัติ
รำชกำร จ.เชียงใหม่ และจ.เชียงรำย

17,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรำวพิรัช วงษำ นำงสำวพรำวพิรัช วงษำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 266/2563     
   21 สิงหำคม 2563

39
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ในพ้ืนท่ี จ.
เชียงใหม่ และจ.เชียงรำย

8,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยอัฌวิทย์ ค ำรุก นำยอัฌวิทย์ ค ำรุก เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 267/2563     
   21 สิงหำคม 2563

40 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ ไป จ.ระยอง 7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีรวงค์ วงษ์ขจร นำยวีรวงค์ วงษ์ขจร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 268/2563     
   21 สิงหำคม 2563

41
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ ไป จ.บุรีรัมย์ 
จ.สำรคำม และ จ.ร้อยเอ็ด

17,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต  เกตุปำน นำยรชต  เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 269/2563     
   25 สิงหำคม 2563

42
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ ไป จ.จันทบุรี   
 จ.ระยอง วันท่ี 8-10 ก.ย. 63

18,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยปิยะนันท์ ย้ิมเยำะ นำยปิยะนันท์ ย้ิมเยำะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 270/2563     
   26 สิงหำคม 2563

43 จ้ำงถ่ำยเอกสำร ประชุม กก.วล. 38,077.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปป้ี เอ็กซ์เพลส์ ร้ำนก๊อปป้ี เอ็กซ์เพลส์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 271/2563     
   26 สิงหำคม 2563

44 จ้ำงถ่ำยเอกสำร ประชุม กก.วล. 20,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอสพี ก็อปป้ี ปร๊ิน หจก. เอสพี ก็อปป้ี ปร๊ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 272/2563     
   26 สิงหำคม 2563

45 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 31,302.29 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอสเอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 273/2563     
   27 สิงหำคม 2563

46
จ้ำงเช่ำบริกำรรถยนต์ไป              
 จ.นครรำชสีมำ 5 คัน

43,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤตภัค รังวัฒนำ นำยกฤตภัค รังวัฒนำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 274/2563     
   27 สิงหำคม 2563

47 จ้ำงบริกำรเช่ำห้องประชุม 60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะปำซ์ จ ำกัด บริษัท เดอะปำซ์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 275/2563     
   27 สิงหำคม 2563

48 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ 22,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมุนไพร โรจนะ นำยสมุนไพร โรจนะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 276/2563     
   27 สิงหำคม 2563

49 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ ไป จ.ขอนแก่น 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุดสำคร แสงตะวัน นำยสุดสำคร แสงตะวัน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 277/2563     
   27 สิงหำคม 2563

50
จ้ำงพัฒนำระบบเว็บไซต์กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร

18,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ชัย จวงจันดี นำยณรงค์ชัย จวงจันดี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 278/2563     
   27 สิงหำคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน สิงหำคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

51
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ ในพ้ืนท่ี         
 จ.ขอนแก่น

2,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยพำยุ  มุขธระโกษำ นำยพำยุ  มุขธระโกษำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 279/2563     
   27 สิงหำคม 2563

52
จ้ำงท ำเอกสำรผังและแผนบริหำร
จัดกำรพ้ืนท่ีส่ิงแวดล้อมน้ ำตกธำรำ
รักษ์

190,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เท็กซ์แอนด์เจเนอร์พลัส จ ำกัด บริษัท เท็กซ์แอนด์เจเนอร์พลัส จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 280/2563     
   28 สิงหำคม 2563

53
จ้ำงพิมพ์เอกสำรเผยแพร่ผลส ำเร็จ
จำกกำรสนับสนุนจำกกองทุน
ส่ิงแวดล้อม

130,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์นทูบี พับลิชช่ิง จ ำกัด บริษัท บอร์นทูบี พับลิชช่ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 281/2563     
   31 สิงหำคม 2563

54 จ้ำงพิมพ์หนังสือ 125,725.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 282/2563     
   31 สิงหำคม 2563

55 จ้ำงพิมพหนังสือ 308,695.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 283/2563     
   31 สิงหำคม 2563

56
จ้ำงท ำเอกสำรผังและแผนกำร
บริหำรจัดกำรพ้ืนท่ีส่ิงแวดล้อม
ธรรมชำติ

189,818.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เท็กซ์ แอนด์เจอนัล พลับพิเค
ช่ัน จ ำกัด

บริษัท เท็กซ์ แอนด์เจอนัล พลับพิเค
ช่ัน จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 284/2563     
   31 สิงหำคม 2563

57 ซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ค. 2,925.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งโรฒน์บริกำร จ ำกัด บริษัท รุ่งโรฒน์บริกำร จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด  2 สิงหำคม 2563
58 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 8 รำยกำร 2,880.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6300407 4 สิงหำคม 2563

59
จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
เคร่ืองพิมพ์ 1 รำยกำร

4,708.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 31479 4 สิงหำคม 2563

60
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน        
4 รำยกำร

2,800.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6300413 7 สิงหำคม 2563

61 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 8 รำยกำร 4,400.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6300817 11 สิงหำคม 2563
62 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 840.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6300444 14 สิงหำคม 2563
63 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 2,730.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6300446 14 สิงหำคม 2563
64 จ้ำงออกแบบพร้อมจัดท ำป้ำยไวนิล 642.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิวะพร ร้ำนศิวะพร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด  20 สิงหำคม 2563

65 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 15 รำยกำร 3,350.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
TX632008-535 20 สิงหำคม
 2563

66 จ้ำงท ำถำดสแตนเลสรองตู้กดน้ ำด่ืม 1,712.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์       
ไลท์ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์       
ไลท์ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 278 24 สิงหำคม 2563

67 จ้ำงซ่อมเคร่ือพิมพ์ 4,772.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 31529 24 สิงหำคม 2563

68 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 592.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6300459 25 สิงหำคม 2563

69
จ้ำงปรับปรุงข้อมูลผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในศูนย์ข้อมูล ETA

300,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพฤฒิ คอมตะกุล นำยพฤฒิ คอมตะกุล เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 54/2563         
 19 สิงหำคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน สิงหำคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

70
จ้ำงจัดกำรประชุมวิชำกำร สผ. 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563

2,740,000.00
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 55/2563         
 10 สิงหำคม 2563

71
จ้ำงออกแบบและผลิตเอกสำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์

358,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนช่ำงคิด จ ำกัด บริษัท บ้ำนช่ำงคิด จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 56/2563         
 14 สิงหำคม 2563

72
จ้ำงจัดท ำส่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในคุณค่ำและควำมส ำคัญของ
พ้ืนท่ีชุ่มน้ ำ

487,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วิสคอม วำสท์ จ ำกัด บริษัท วิสคอม วำสท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 57/2563         
 25 สิงหำคม 2563

73

จ้ำงจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์พ้ืนท่ี
ชุ่มน้ ำท่ีมีควำมส ำคัญระหว่ำง
ประเทศ (Ramsar Sites) ของ
ประเทศไทยพร้อมส่ือดิจิทัลฯ

337,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวตรอน กำรประมูล จ ำกัด บริษัท นิวตรอน กำรประมูล จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 58/2563         
 28 สิงหำคม 2563


