
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

1
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 

รายการ
5,660.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2563            

  18 พฤษภาคม 2563

2 จัดซื้อกลองเอกสาร 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2563            

   22 พฤษภาคม 2563

3
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน

 18 รายการ
89,751.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2563            

   27 พฤษภาคม 2563

4
จัดซื้อกลองซัพหมึกและหัวปริ้น

เตอร
17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอส พี ซัพพลาย จํากัด บริษัท ซี เอส พี ซัพพลาย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2563            

   27 พฤษภาคม 2563

5 จัดซื้อลูกดรัมเครื่องพิมพ 5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2563            

   29 พฤษภาคม 2563

6
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 28

 รายการ
35,608.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2563            

   29 พฤษภาคม 2563

7
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

จํานวน 7 เครื่อง
96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เอส ฟวเจอร ซิสเต็ม จํากัด บริษัท ซี ซี เอส ฟวเจอร ซิสเต็ม จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2563            

   29 พฤษภาคม 2563

8
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11

 รายการ
193,456.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/2563            

   29 พฤษภาคม 2563

9 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 7,008.50 เฉพาะเจาะจง หจก.โฮม ไอที เซอรวิส หจก.โฮม ไอที เซอรวิส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 198/2563         

  5 พฤษภาคม 2563

10
จางจัดทําตรายาง จํานวน 21 

รายการ
5,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 199/2563         

  5 พฤษภาคม 2563

11
จางซอมเครื่องถายเอกสาร 1

เครื่อง
15,104.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 200/2563         

  14 พฤษภาคม 2563

12 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 7,971.50 เฉพาะเจาะจง หจก. เอช.ท.ีเค หจก. เอช.ท.ีเค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ใบสั่งจางเลขที่ 201/2563         

  18 พฤษภาคม 2563

13
จางซอมทอสงสิ่งปฏิกูล ตึกหนา

อาคาร A
14,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภอังค จํากัด บริษัท นภอังค จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 202/2563         

  27 พฤษภาคม 2563

14

จางจัดทําระบบตนแบบขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศไทย

250,000.00 เฉพาะเจาะจง
สนง. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ

สนง. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ
เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

ขอตกลงเลขที่ 124/2563         

18 พฤษภาคม 2563

15 จางเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายซาว ฉิมเกิด นายซาว ฉิมเกิด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขที่ 125/2563         

18 พฤษภาคม 2563

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

16 จางเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน พัทธปลื้ม นายสงวน พัทธปลื้ม เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
ขอตกลงเลขที่ 126/2563         

18 พฤษภาคม 2563

17

 จางผลิตและเผยแพรสื่อ

ประชาสัมพันธภารกิจการ

ดําเนินงานของสํานักงาน

นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

469,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สององศา จํากัด บริษัท สององศา จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
สัญญาเลขที่ 38/2563 ลงวันที่   

 14 พฤษภาคม 2563

18

จางผลิตและเผยแพรสื่อ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับการ

ขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํา

รายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและการกํากับดูแลผู

ไดรับใบอนุญาตทํารายงานฯ

484,817.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สื่อทําดี จํากัด บริษัท สื่อทําดี จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
สัญญาเลขที่ 39/2563 ลงวันที่   

 14 พฤษภาคม 2563

19

ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสงรายการรถยนตนั่ง

สวนกลาง 4 ประตู (2 คัน)

1,862,000.00

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท โตโยตา กรุงไทย จํากัด บริษัท โตโยตา กรุงไทย จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
สัญญาเลขที่ 40/2563 ลงวันที่   

 28 พฤษภาคม 2563

20

จางที่ปรึกษาโครงการสํารวจ

การยอมรับและความเช่ือมั่นตอ

ระบบการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

398,000.00

จางที่ปรีกษา

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
สัญญาเลขที่ 41/2563 ลงวันที่   

 28 พฤษภาคม 2563

21
จางเหมาบริการทําความสะอาด

และงานดูแบหองประชุม สผ
218,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

สัญญาเลขที่ 42/2563 ลงวันที่   

 29 พฤษภาคม 2563

22

จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย ตั้งแตวันท่ี 1 ม.ิย.63

 - 30 ก.ย.63

497,455.00 เฉพาะเจาะจง

สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการ

สงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมรา

ชปูถัมถ

สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการ

สงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมรา

ชปูถัมถ

เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
สัญญาเลขที่ 43/2563 ลงวันที่   

 29 พฤษภาคม 2563

23
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 

รายการ
3,040.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV6300257  1 พฤษภาคม 2563



ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง วิธีจัดซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง

แบบ สขร.1

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เดือน พฤษภาคม 2563

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

24
จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่อง

คอมพิวเตอร notebook
3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดบริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 31218   8 พฤษาภาคม 2563

25 คาบริการตรวจเช็คลิฟทโดยสาร 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมา เอลิเวอเตอร จํากัด บริษัท ซิกมา เอลิเวอเตอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด -  7 พฤษาภาคม 2563

26
จางซอมเครื่องถายเอกสาร 1

เครื่อง
1,369.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

IV6303488  13 พฤษาภาคม 

2563

27
จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร1

เครื่อง
4,333.50 เฉพาะเจาะจง หจก.โฮม ไอที เซอรวิส หจก.โฮม ไอที เซอรวิส เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 6305038  12 พฤษาภาคม 2563

28 คาสมาชิก UBC เดือน พ.ค.63 4,920.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิชั่น กรุป จํากัด บริษัท ทรู วิชั่น กรุป จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด

15052-02-00235502880/  

15052-02-00235349767        

 19 พฤษภาคม 2563

29
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 

รายการ
3,524.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV6300282  22 พฤษภาคม 2563

30 จางซอมเครื่องสแกนเอกสาร 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดบริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 31191   13 พฤษาภาคม 2563

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด บริษัท ออฟฟศ คีปเปอร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
TX632105-303 22 พฤษาภาคม

 2563

32
จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร1

เครื่อง
4,440.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดบริษัท สยาม โอ.เอ.แอนด เทเลคคอม จํากัดเสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 31263   22 พฤษาภาคม 2563

33 ซื้อถานชารต AAA 3 แพ็ค 1,187.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด
20050046  26 พฤษาภาคม 

2563

34 จัดซื้อฟวเตอรกลอง 2,771.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออวิดา จํากัด บริษัท ออวิดา จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด IV6305015 27 พฤษภาคม 2563

35 จัดซื้อกลองเอกสาร 4,574.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 0277740  25 พฤษภาคม 2563

36 จัดซื้อกลองเอกสาร 4,574.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 1066563  29 พฤษภาคม 2563

37 จัดซื้อกลองเอกสาร 762.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 277739  28 พฤษภาคม 2563

38 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 2,461.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอช.ท.ีเค หจก. เอช.ท.ีเค เสนอราคาถูกตองและสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 69314  27 พฤษภาคม 2563


