
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 
รำยกำร

105,716.00 เฉพำะเจำะจง ss Enterprise Lighting co.LTD ss Enterprise Lighting co.LTD เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 114/2563      
  3 กันยำยน 2563

2
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 3 
รำยกำร

17,869.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 115/2563      
   8 กันยำยน 2563

3
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 
รำยกำร

71,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 116/2563      
  9 กันยำยน 2563

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รำยกำร 20,608.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 117/2563      
  9 กันยำยน 2563

5 ซ้ือกล้องถ่ำยรูป 127,825.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท บ๊ิกคำเมรำ ครอปอเรช่ัน 
จ ำกัด

บริษัท บ๊ิกคำเมรำ ครอปอเรช่ัน 
จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 118/2563      
  9 กันยำยน 2563

6 ซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร 42,990.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอลิมเปียไทย จ ำกัด บริษัท ไอลิมเปียไทย จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 119/2563      
  9 กันยำยน 2563

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15 รำยกำร 9,178.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 120/2563      
  9 กันยำยน 2563

8
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8 รำยกำร และ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร

13,580.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 121/2563      
  10 กันยำยน 2563

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รำยกำร 111,933.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 122/2563      
  10 กันยำยน 2563

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 17 รำยกำร 22,417.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 123/2563      
  14 กันยำยน 2563

11 ซ้ือโต๊ะท ำงำนรูปตัวL 54340 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 124/2563      
  17 กันยำยน 2563

12 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 220,463.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 125/2563      
  18 กันยำยน 2563

13 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 24,931.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 126/2563      
  23 กันยำยน 2563

14 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 9 รำยกำร 7,960.80 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 127/2563      
  23 กันยำยน 2563

15 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 3 รำยกำร 91,216.50 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 127 .1/2563   
     23 กันยำยน 2563

16 ซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ 5 รำยกำร 10,946.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 128/2563      
  23 กันยำยน 2563

17 ซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ 5 รำยกำร 32,699.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 129/2563      
  24 กันยำยน 2563

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กันยำยน 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กันยำยน 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

18 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 10 รำยกำร 11,996.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 130/2563      
  24 กันยำยน 2563

19 ซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ 10 รำยกำร 110,408.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 131/2563      
  25 กันยำยน 2563

20 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เอกสำร 4 ใบ 22,363.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 133/2563      
  29 กันยำยน 2563

21
ซ้ือแบตเตอร่ีไมค์ห้องประชุม 1 
รำยกำร

71,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทอร์มินอล โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท เทอร์มินอล โซลูช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 134/2563      
  29 กันยำยน 2563

22 ซ้ือเคร่ืองเทเลพอรมพ์เตอร์ 1 เคร่ือง 43,500.00 เฉพำะเจำะจง บรัษัท ไอเดีย ครีเอท จ ำกัด บรัษัท ไอเดีย ครีเอท จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 135/2563      
  30 กันยำยน 2563

23 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ตู้ 10,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิสิทธ์ิ แก้วทับ นำยศิสิทธ์ิ แก้วทับ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 285/2563     
   1 กันยำยน 2563

24
จ้ำงพัฒนำระบบคลังข้อมูลส่ืงแวด
ล้อม

200,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีพเฮด จ ำกัด บริษัท ดีพเฮด จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 286/2563     
   1 กันยำยน 2563

25
เช่ำรถไป จ.เพรชบุรี วันท่ี 7-9 ก.ย.
63

7,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 287/2563     
   1 กันยำยน 2563

26
จ้ำงซ่อมเคร่ืองโทรสำรและ
เคร่ืองพิมพ์

12,608.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

บริษัทสยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 288/2563     
   1 กันยำยน 2563

27
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ตู้ ไป จ. 
ภูเก็ต วันท่ี 6-10 ก.ย.63

17,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤตภัค อ้ึงวัฒนำ นำยกฤตภัค อ้ึงวัฒนำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 288.1/2563   
     1 กันยำยน 2563

28
จ้ำงพิมพ์รำยงำนผลกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ

15,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเอสแอล ก็อปป้ี บิสซิเนส จ ำกัดบริษัท ดีเอสแอล ก็อปป้ี บิสซิเนส จ ำกัดเสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 289/2563     
   2 กันยำยน 2563

29 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ชบ 6356 25,423.20 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 290/2563     
   3 กันยำยน 2563

30
เช่ำรถตู้ ไป จ.นครศรีธรรมรำช 8-11
 ก.ย.63

15,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงพรำวพิรัช วงศำ นำงพรำวพิรัช วงศำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 291/2563     
   3 กันยำยน 2563

31
เช่ำรถตู้ในพ้ืนท่ี จ.นครศรีธรรมรำช 
9-10 ก.ย.63

6,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรชำติ นรจีน นำยสุรชำติ นรจีน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 292/2563     
   3 กันยำยน 2563

32
จ้ำงจัดท ำเอกสำรรำยงำนกำร
ประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจ

19,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอสพี ก็อปป้ี ปร้ิน หจก.เอสพี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 293/2563     
   3 กันยำยน 2565

33 เช่ำรถยนต์ จ.น่ำน 10-15 ก.ย.63 18,010.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 294/2563     
   8 กันยำยน 2563

34 จ้ำงด ำเนินกำรพัฒนำเว็ปไซด์ กชพ. 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีฟเฮด จ ำกัด บริษัท ดีฟเฮด จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 295/2563     
   8 กันยำยน 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กันยำยน 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

35
เช่ำรถยนต์ไป จ.เพชรบุรี 10-12 
ก.ย.63

28,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยนครินทร์ ช้ืนคุ้ม นำยนครินทร์ ช้ืนคุ้ม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 296/2563     
   8 กันยำยน 2563

36 จ้ำงด ำเนินกำรถอนป้ำยและติดต้ัง 5,671.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีทีเอ แอดเวอร์ จ ำกัด บริษัท พีทีเอ แอดเวอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 297/2563     
   8 กันยำยน 2563

37 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ี 6,901.50 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ 
ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 298/2563     
   8 กันยำยน 2563

38 เช่ำห้องประชุม วันท่ี 25 ก.ย.63 15,100.00 เฉพำะเจำะจง ม.เกษตรศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 299/2563     
   8 กันยำยน 2563

39 จ้ำงท ำตรำยำง 45 รำยกำร 10,950.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 300/2563     
   8 กันยำยน 2563

40 จ้ำงจัดท ำแผนท่ีภูมิประเทศ 480,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลำยไทย ดีเวล็อปเมนท์ จ ำกัด บริษัท ลำยไทย ดีเวล็อปเมนท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 301/2563     
   9 กันยำยน 2563

41
จ้ำงพิมพ์ประกำศกระทรวงพ้ืนท่ี
คุ้มครอง จ.ชลบุรี

80,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส บีเค กำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอส บีเค กำรพิมพ์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 302/2563     
   9 กันยำยน 2563

42 จ้ำงท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร 60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โปรโมช่ัน พลัส จ ำกัด บริษัท โปรโมช่ัน พลัส จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 303/2563     
   9 กันยำยน 2563

43 จ้ำงเช่ำรถตู้ ไป จ.เลย 10,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 304/2563     
   9 กันยำยน 2563

44 จ้ำงเช่ำรถตู้ ไป จ.นครศรีธรรมรำช 14,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยเชิดศักด์ิ นุชผุ นำยเชิดศักด์ิ นุชผุ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 305/2563     
   9 กันยำยน 2563

45
จ้ำงจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติตำม
มำตรำกำรคุ้มครอง

9,360.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอสพี ก็อปป้ี ปร้ิน หจก.เอสพี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 305.1/2563   
     9 กันยำยน 2563

46 จ้ำงเช่ำรถไป จ.ภูเก็ต 16,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤติภัค อ้ึงวัฒนำ นำยกฤติภัค อ้ึงวัฒนำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 306/2563     
   10 กันยำยน 2563

47 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ฮย 2055 25,498.10 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 307/2563     
   10 กันยำยน 2563

48

จ้ำงจัดท ำรำยงำนโครงกำร
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรติดตำม
กำรด ำเนินงำนภำยใต้กำรจัดกำร
คุณภำพส่ิงแวดล้อม

60,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอสพี ก็อปป้ี ปร้ิน หจก.เอสพี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 308/2563     
   11 กันยำยน 2563

49
จ้ำงเหมำบริกำรรถโดยสำรปรับ
อำกำศ 5 คัน วันท่ี 18-19 ก.ย.63

85,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 309/2563     
   14 กันยำยน 2563

50
จ้ำงออกแบบและจัดท ำแบบจ ำลอง
อำคำร สผ.

458,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ส่ือท ำดี จ ำกัด บริษัท ส่ือท ำดี จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 310/2563     
   14 กันยำยน 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กันยำยน 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

51 จ้ำงพิมพ์หนังสือ 39,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอสพี ก็อปป้ี ปร้ิน หจก.เอสพี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 311/2563     
   14 กันยำยน 2563

52 จ้ำงออกแบบ ตกแต่งประตู 74,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกอ้ิง ฟอร์เวิร์ด จ ำกัด บริษัท โกอ้ิง ฟอร์เวิร์ด จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 312/2563     
   14 กันยำยน 2563

53
จ้ำงเช่ำรถตู้ ไป จ.สิงห์บุรี วันท่ี 25 
ก.ย. 63

3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพรัตน์ มีประวัติ นำยนพรัตน์ มีประวัติ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 313/2563     
   16 กันยำยน 2563

54 จ้ำงเก็บเอกสำรรำชกำร 30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพ คลังเอกสำร จ ำกัด บริษัท กรุงเทพ คลังเอกสำร จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 314/2563     
   16 กันยำยน 2563

55
จ้ำงซ่อมเปล่ียนกุญแจโต๊ะท ำงำน
และติดต้ังรำงคีย์บอร์ดโต๊ะท ำงำน

7,896.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์       
ไลท์ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์       
ไลท์ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 315/2563     
   17 กันยำยน 2563

56 จ้ำงออกแบบและผลิตแผ่นพับ 64,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ส่ือท ำดี จ ำกัด บริษัท ส่ือท ำดี จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 315.1/2563   
     17 กันยำยน 2563

57 จ้ำงเหมำรถตู้ ไป จ.จันทบุรี 3 คัน 7,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤติภัค อ้ึงวัฒนำ นำยกฤติภัค อ้ึงวัฒนำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 316/2563     
   23 กันยำยน 2563

58 จ้ำงเหมำเช่ำห้องประชุม 10,000.00 เฉพำะเจำะจง โรงแรมริชมอน โรงแรมริชมอน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 317/2563     
   23 กันยำยน 2563

59 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ฏค 1803 37,920.00 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 318/2563     
   24 กันยำยน 2563

60
จ้ำงพิมพ์ประกำศลงหนังสือพิมพ์มติ
ชน

47,615.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน) บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน) เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 319/2563     
   24 กันยำยน 2563

61 จ้ำงประกำศลงหนังสือพิมพ์ 31,244.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ส่ี พยำ กำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท ส่ี พยำ กำรพิมพ์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 320/2563     
   24 กันยำยน 2563

62 จ้ำงท ำตรำยำง 29 รำยกำร 7,595.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 321/2563     
   24 กันยำยน 2563

63 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ณธ 192 44,019.80 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 322/2563     
   24 กันยำยน 2563

64
จ้ำงย้ำยอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ

66,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ช.นำคร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ช.นำคร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 323/2563     
   24 กันยำยน 2563

65
จ้ำงติดต้ังระบบไฟฟ้ำในห้องเคร่ือง
ถ่ำยเอกสำร

6,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน 
จ ำกัด

บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน 
จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 323.1/2563   
     24 กันยำยน 2563

66 จ้ำงกู้ข้อมูลในฮำร์ดดีส 2 เคร่ือง 12,860.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำม โอ.เอ แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

บริษัท สยำม โอ.เอ แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 324/2563     
   25 กันยำยน 2563

67
จ้ำงก้ันห้องโสตทัศนูปกรณ์ ภำยใน
ห้องประชุม 1001 ช้ัน 10

150,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 325/2563     
   25 กันยำยน 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กันยำยน 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

68 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ฮอ 1750 6,706.23 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 326/2563     
   25 กันยำยน 2563

69 จ้ำงติดต้ังและเดินสำยโทรศัพท์ 10,700.00 เฉพำะเจำะจง ห.จ.ก. พี.ที แอ็ดเซส คอม ห.จ.ก. พี.ที แอ็ดเซส คอม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 327/2563     
   25 กันยำยน 2563

70 จ้ำงซ่อมเมนไฟฟ้ำริมร้ัว สผ. เฉพำะเจำะจง หจก.ช.นำคร หจก.ช.นำคร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 329/2563     
   25 กันยำยน 2563

71 จ้ำงท ำตรำยำง 15 รำยกำร 3,350.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
TX632008-535 1 กันยำยน 
2563

72 จ้ำงซ่อมเคร่ือพิมพ์ 31,529.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำม โอ.เอ แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

บริษัท สยำม โอ.เอ แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 31529 2 กันยำยน 2563

73 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 4,986.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำม โอ.เอ แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

บริษัท สยำม โอ.เอ แอนด์ เทเลคอม
 จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 31582 3 กันยำยน 2563

74
จ้ำงท ำเอกสำรประกองกำรประชุม   
  (ว 119)

7,809.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน หจก. เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 7809 8 กันยำยน 2563

75 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 4 รำยกำร 1,420.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6300446 8 กันยำยน 2563
76 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 9 รำยกำร 4,880.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6300445 8 กันยำยน 2563

77
จ้ำงรถยนต์เพ่ือน ำรถยนต์เข้ำซ่อม
กรณีเร่งด่วน

2,140.00 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IN630800018 8 กันยำยน 
2563

78 ซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับน ำเสนองำน 1,605.00 เฉพำะเจำะจง หจก. บรรณสำรสเตช่ัน หจก. บรรณสำรสเตช่ัน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 0213811 10 กันยำยน 2563
79 จ้ำงปะยำงรถยนต์ 250.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวหน่ึงฤทัย รำชมำตร์ นำงสำวหน่ึงฤทัย รำชมำตร์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 14-ก.ย.-63
80 ซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 4,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีนไลน์เฟอร์นิชช่ิง จ ำกัด บริษัท กรีนไลน์เฟอร์นิชช่ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 23259 14 กันยำยน 2563

81
ซ้ือคีย์บอร์ด 3 อัน

284.00 เฉพำะเจำะจง
บรัษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์
 ต่ิง จ ำกัด

บรัษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์
 ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 284 24 กันยำยน 2563

82
จ้ำงท ำตรำยำง 6 รำยกำร

3,940.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6300496 29 กันยำยน 2563

83 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้ 4,547.50 เฉพำะเจำะจง หจก.น ำเฮง พัฒนำ หจก.น ำเฮง พัฒนำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IVN63-064 30 กันยำยน 2563

84
จ้ำงจัดควบคุมงำนก่อสร้ำง

20,500,000.00   
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ดีไซน์ และ ดีเวลลอป จ ำกัด บริษัท ดีไซน์ และ ดีเวลลอป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 59/2563         
 23 กันยำยน 2563

85
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำ ส ำรวจ 
และจัดท ำแผนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรม
เมืองเก่ำอุทัยธำนี

1,238,000.00 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยศิลปำกร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 60/2563         
 23 กันยำยน 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กันยำยน 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

86
จ้ำงท ำคู่มือกำรจัดท ำท่ีดินท ำกินให้
ชุมชนภำยใต้คณะกรรมกำรท่ีดิน
แห่งชำติ

485,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเป้ิลกรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ทริปเป้ิลกรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 61/2563         
 23 กันยำยน 2563

87
ซ้ือระบบดับเพลิงอัตโนมัติภำยใน
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย สผ. พร้อม

374,500.00       เฉพำะเจำะจง
บริษัท ไพร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 
(มหำชน)

บริษัท ไพร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 
(มหำชน)

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 62/2563         
 30 กันยำยน 2563


