
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1
ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน          
  3 รำยกำร (34 กล่อง)

95,989.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2564          
  4 ธันวำคม 2563

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 24 รำยกำร 35,937.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2564          
  4 ธันวำคม 2563

3
ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน         
 26 รำยกำร

245,244.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2564          
 14 ธันวำคม 2563

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15,144.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2564          
  18 ธันวำคม 2563

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 179,834.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2564          
 18 ธันวำคม 2563

6 จ้ำงพิมพ์เอกสำรชุดควำมรู้กำรด ำเนินงำน 90,400.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 46/2564         
   1 ธันวำคม 2563

7
จ้ำงออกแบบผลิตหนังสือกองทุน
ส่ิงแวดล้อม

395,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลำยเส้น ครีเอช่ัน จ ำกัด บริษัท ลำยเส้น ครีเอช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 47/2564         
   1 ธันวำคม 2563

8 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 14,766.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 49/2564         
   3 ธันวำคม 2563

9 จ้ำงซ่อมปร้ินเตอร์ 5,885.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 50/2564         
   7 ธันวำคม 2564

10
จ้ำงจัดท ำโครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ
ข้อมูลส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ

381,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีพเฮ็ด จ ำกัด บริษัท ดีพเฮ็ด จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 51/2564         
   7 ธันวำคม 2563

11 จ้ำงเช่ำรถตู้ ไป จ.พิษณุโลก 10,490.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 51.1/2564       
     9 ธันวำคม 2563

12
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร)        
  จ.นครรำชสีมำ วันท่ี 16-18 ธ.ค. 63

9,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยวุฒิชัย กำญจน นำยวุฒิชัย กำญจน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 52/2564         
   14 ธันวำคม 2563

13

จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ไป จ.น่ำน          
 จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร วันท่ี 18-20 ธ.ค.63 12,430.00             เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 53/2564         
   14 ธันวำคม 2563

14 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 15,000.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 54/2564         
   15 ธันวำคม 2563

15
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร)      
จ.ระยอง

53,500.00             เฉพำะเจำะจง นำยกฤตภัค จึงวัฒนำ นำยกฤตภัค จึงวัฒนำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 55/2564         
   16 ธันวำคม 2563

16 จ้ำงเช่ำห้องประชุม 20,000.00             เฉพำะเจำะจง โรงแรมระยองรีสอร์ท โรงแรมระยองรีสอร์ท เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 56/2564         
   16 ธันวำคม 2563

17 จ้ำงท ำกระเป๋ำ 100,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท โปรโมช่ัน เบส จ ำกัด บริษัท โปรโมช่ัน เบส จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 57/2564         
   16 ธันวำคม 2563

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

18 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ ไป จ.กระบ่ี 32,400.00             เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 58/2564         
   17 ธันวำคม 2563

19
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ ไป จ.ขอนแก่น  
จ.เลย

11,400.00             เฉพำะเจำะจง นำยชลวิทย์ โคตรบำล นำยชลวิทย์ โคตรบำล เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 59/2564         
   17 ธันวำคม 2563

20

จ้ำงผลิตและเผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ์
กำรสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนในกำรช้ีแจงประเด็น ชุมชน
กะเหร่ียงหมู่บ้ำนบำงกลอย ย่ืนหนังสือ
คัดค้ำนกำรข้ึนทะเบียนมรดกโลกของ
พ้ืนท่ีกลุ่มป่ำแก่งกระจำน

400,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท แมส มีเดีย เมเน็จ เม็นท์ จ ำกัด บริษัท แมส มีเดีย เมเน็จ เม็นท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 59.1/2564       
    17 ธันวำคม 2563

21
จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ รหัส สผ.
6645-001-1600(1)-(2)/58

5,792.50               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 60/2564         
  18 ธันวำคม 2563

22
จ้ำงรถตู้ไป จ.สระบุรี และ จ.ชัยนำท วันท่ี
 22-24 ธ.ค. 63

10,800.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริธร แสงอรุณ นำงสำวศิริธร แสงอรุณ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 61/2564         
  21 ธันวำคม 2563

23

จ้ำงท ำข่ำวตัดปะจำกหนังสือพิมพ์ (New 
Clippings) ท่ีเก่ีขวข้องกับภำรกิจของ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ออนไลน์ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

102,720.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 62/2564         
  24 ธันวำคม 2563

24
จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน        
 2 รำยกำร

5,792.50               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 63/2564         
  30 ธันวำคม 2563

25 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชนปฏิบัติงำน 150,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำววิไลวรรณ อยู่ส ำรำญ นำงสำววิไลวรรณ อยู่ส ำรำญ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 117/2564 
  1 ธันวำคม 2563

26 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชนปฏิบัติงำน 147,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยวรุณธัน เย็นขจร นำยวรุณธัน เย็นขจร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 118/2564 
  3 ธันวำคม 2563

27 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชนปฏิบัติงำน 143,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยดนัย  รอดเริง นำยดนัย  รอดเริง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 119/2564 
  15 ธันวำคม 2563

28 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชนปฏิบัติงำน 135,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ  แสงสี นำยณัฐวุฒิ  แสงสี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 120/2564 
  28 ธันวำคม 2563

29
ซ้ืออุปกรณ์ระบบประชุมทำงไกล (Video 
Conference) คร้ังท่ี 2

969,900.00            
 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท พี.8 เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บริษัท พี.8 เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 20/2564       
 1 ธันวำคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

30

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำมำตรกำรและ
เคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์ภำยในประเทศ
เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ
ภำคเอกชน

4,140,300.00         วิธีคัดเลือก บริษัท เดอะ ครีเอจ้ี จ ำกัด บริษัท เดอะ ครีเอจ้ี จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 21/2564       
 9 ธันวำคม 2563

31 จ้ำงปรับปรุงห้อง ช้ัน 8 จ ำนวน 3 รำยกำร 706,590.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 22/2564       
 7 ธันวำคม 2563

32

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์
กำรเจรจำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
แบบทวิภำคีและพหุภำคีด้ำนกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ
ไทย

2,708,400.00         วิธีคัดเลือก บริษัท แอดแวนเทจ คอนซัลต้ิง จ ำกัด บริษัท แอดแวนเทจ คอนซัลต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 23/2564       
 21 ธันวำคม 2563

33
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรและพัฒนำกองทุนส่ิงแวดล้อม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

298,500.00            คัดเลือก มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 24/2564       
 24 ธันวำคม 2563

34
จ้ำงจัดท ำเอกสำรวิชำกำรสถำนกำรณ์
ส่ิงแวดล้อม และเอกสำรเผยแพร่อ่ืน ๆ

1,300,050.00         
 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท หน่ึงเก้ำสองเก้ำ จ ำกัด บริษัท หน่ึงเก้ำสองเก้ำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 25/2564       
 24 ธันวำคม 2563

35
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Content)

256,800.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 26/2564       
 29 ธันวำคม 2563

36

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรวิเครำะห์ข้อมูลและ
จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำรจำก
รำยงำนฉบับพิเศษของคณะกรรมกำร
ระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ก ำหนดนโยบำยและเผยแพร่องค์ควำมรู้
ด้ำนกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

2,731,300.00         คัดเลือก บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 28/2564       
 29 ธันวำคม 2563

37
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรกำรจัดกำรชนิด
พันธ์ุต่ำงถ่ินท่ีมีล ำดับควำมส ำคัญสูง

1,930,000.00         คัดเลือก
บริษท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์           
 เอ็นจิเน็ยร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

บริษท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์          
  เอ็นจิเน็ยร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 29/2564       
 29 ธันวำคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

38

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำแนวทำงกำร
ถ่ำยทอดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

3,220,000.00         คัดเลือก
ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 30/2564       
 24 ธันวำคม 2563

39
จ้ำงโครงกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพ
ศูนย์ข้อมูลกำรประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (Smart EIA)

8,338,000.00         
 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 31/2564       
 29 ธันวำคม 2563

40
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำจัดท ำ
แนวทำงปฏิบัติท่ีดี และตัวช้ีวัดควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพในภำคกำรเกษตร

2,140,000.00         คัดเลือก มูลนิธิสถำบันส่ิงแวดล้อมไทย มูลนิธิสถำบันส่ิงแวดล้อมไทย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 32/2564       
 30 ธันวำคม 2563

41

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
และขยำยเช่ือมต่อเครือข่ำยคลังข้อมูล
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ
ไทย

5,360,700.00         คัดเลือก บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 33/2564       
 29 ธันวำคม 2563

42
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม
เมืองและพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมือง เพ่ือกำร
พัฒนำท่ีย่ังยืนในภูมิภำคอำเซียน

2,510,000.00         คัดเลือก มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 34/2564       
 29 ธันวำคม 2563

43
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนท่ี
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

3,430,000.00         คัดเลือก บริษัท เทสโก้ จ ำกัด บริษัท เทสโก้ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 36/2564       
 30 ธันวำคม 2563

44
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำผังชุมชนเพ่ือ
รักษำพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง

3,500,000.00         คัดเลือก มหำวิทยำลัยแม่โจ้ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 37/2564       
 30 ธันวำคม 2563

45
จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน        
 1 เคร่ือง

4,440.50               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 31832 ลงวันท่ี 2 ธันวำคม 2563

46 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร อฮ 7937 1,375.49               เฉพำะเจำะจง บริษัท วรจักรยนต์ จ ำกัด บริษัท วรจักรยนต์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
REP20-01793 ลงวันท่ี 14 
ธันวำคม 2563

47 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,185.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6300631 ลงวันท่ี 17 ธันวำคม
 2563

48
จ้ำงซ่อมเคร่ืองแสกนเนอร์ จ ำนวน 1 
รำยกำร

4,815.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
31899 ลงวันท่ี 21 ธันวำคม 
2563

49 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Samsung 3,210.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
31976 ลงวันท่ี 22 ธันวำคม 
2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

50 จ้ำงซ่อมเคร่ืองโทรสำร ย่ีห้อ panasonic 3,210.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
31983 ลงวันท่ี 22 ธันวำคม 
2563

51 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,942.50               เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอสที ซัพพลำยส์ จ ำกัด บริษัท ซีเอสที ซัพพลำยส์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV256312/1290 ลงวันท่ี 24 
ธันวำคม 2563

52 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 12 รำยกำร 4,850.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6300642 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม
 2563


