
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำหรับ       
 จัดกิจกรรม

12,561.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีวันชำติ ร้ำนศรีวันชำติ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 80/2563             
   2 มิถุนำยน 2563

2
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร
โต๊ะท ำงำน 4 ตัว เก้ำอ้ีท ำงำน 2
 ตัว

27,766.50 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ 
ไลท์ต้ิง จ ำกัด

บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ 
ไลท์ต้ิง จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 81/2563             
  5 มิถุนำยน 2563

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19 รำยกำร 206,017.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 82/2563             
  9 มิถุนำยน 2563

4
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ือง
สแกนเนอร์ 2 เคร่ือง

70,620.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์         
 เทเลคคอม จ ำกัด

บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์          
เทเลคคอม จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 83/2563             
  9 มิถุนำยน 2563

5
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รำยกำร
 และวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร

63,023.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 84/2563             
     9 มิถุนำยน 2563

6 ซ้ือน้ ำยำฆ่ำเช้ือ (เจลล้ำงมือ) 8,550.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 85/2563             
  17 มิถุนำยน 2563

7 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 24,010.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 86/2563             
 30 มิถุนำยน 2563

8 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 7,490.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท FMA กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท FMA กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 203/2563           
   4 มิถุนำยน 2563

9
จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์

6,634.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์         
 เทเลคคอม จ ำกัด

บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์          
เทเลคคอม จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 204/2563           
 12 มิถุนำยน 2563

10 จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้โดยสำร 5,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยปฐมพงษ์ อินสระ นำยปฐมพงษ์ อินสระ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 205/2563          
 12 มิถุนำยน 2563

11 จ้ำงท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ 67,410.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี เค กำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท เอส พี เค กำรพิมพ์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 206/2563           
  15 มิถุนำยน 2563

12
เช่ำรถไปจังหวัดเพชรบุรี วันท่ี 
17-19 มิถุนำยน 2563

7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยรขต เกตุปำน นำยรขต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 207/2563          
 16 มิถุนำยน 2563

13
เช่ำรถไปจังหวัดน่ำน เชียงรำย 
วันท่ี 22-26 มิถุนำยน 2563

18,550.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 208/2563          
 18 มิถุนำยน 2563

14
เช่ำรถตู้ไปจังหวัดตำก วันท่ี 
21-28 มิถุนำยน 2563

32,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมุนไพร  โรจน นำยสมุนไพร โรจน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 209/2563          
 18 มิถุนำยน 2563

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มิถุนำยน 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มิถุนำยน 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

15
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุรำษ์ธำนี

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุขเกษม  เพชรพันธ์ นำยสุขเกษม  เพชรพันธ์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 210/2563          
 22 มิถุนำยน 2563

16
จ้ำงจัดพิมพ์เอกสำรแนวทำง
จัดท ำ EIA โครงกำรเหมืองแร่

160,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำคม จ ำกัด บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำคม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 211/2563          
 23 มิถุนำยน 2563

17 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ 8,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 212/2563          
 23 มิถุนำยน 2563

18
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดปัตตำนี สงขลำ 2-3 
กรกฎำคม 2563

6,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยปฐมพงษ์ อินสระ นำยปฐมพงษ์ อินสระ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 213/2563          
 23 มิถุนำยน 2563

19
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ.
กรุงเทพ-จ.หนองคำย

11,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 214/2563          
 25 มิถุนำยน 2563

20
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ.
กรุงเทพ-จ.นครปฐม 13-14 
กรกฎำคม 2563

7,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 215/2563          
 25 มิถุนำยน 2563

21
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ.
ประจวบฯ 29 มิถุนำยน ถึง 1 
กรกฎำคม 2563

10,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยบรรพต หวังนิยม นำยบรรพต หวังนิยม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 216/2563          
 26 มิถุนำยน 2563

22
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จ.เพชรบุรี
 1-3 กรกฎำคม 2563

8,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 217/2563          
 26 มิถุนำยน 2563

23 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 9,897.50 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส ที เค ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส ที เค เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 218/2563          
 26 มิถุนำยน 2563

24 จ้ำงพิมพ์แผ่นพับประชำสัมพันธ์ 15,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง 
จ ำกัด

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 219/2563          
 30 มิถุนำยน 2563

25 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 51,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริพร ช่ืนวัฒนำ นำงสำวสิริพร ช่ืนวัฒนำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึดข้อตกลงเลขท่ี 127/2563   
 12 มิถุนำยน 2563

26 จัดซ้ือน้ ำด่ืม 17,976.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึดข้อตกลงเลขท่ี 128/2563   
 26 มิถุนำยน 2563

27
จ้ำงติดต้ังและเดินสำยไฟห้อง
ท ำงำนอำคำรทิปโก้ 2

2,241,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท แอทเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์   
 คอนซัลท์แทนท์ จ ำกัด

บริษัท แอทเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์    
คอนซัลท์แทนท์ จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 44/2563 5 มิถุนำยน
 2563

28
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร สผ.สู่ระบบรำชกำร 4.0 
เพ่ือกำรรองรับภำวะวิกฤต

900,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เดอะเลคเชอร์เลอร์       
 คอมซัลติง พลัส จ ำกัด

บริษัท เดอะเลคเชอร์เลอร์        
คอมซัลติง พลัส จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 45/2563 8 มิถุนำยน
 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มิถุนำยน 2563

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

29 จ้ำงเหมำขนย้ำยตู้สำขำโทรศัพท์ 449,406.00 คัดเลือก ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี ที แอ็คเซสคอมห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี ที แอ็คเซสคอม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 46/2563 8 มิถุนำยน
 2563

30
จ้ำงเหมำขนย้ำยพัสดุและ
เอกสำร

984,854.75 คัดเลือก บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร  จ ำกัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร  จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 47/2563 11 
มิถุนำยน 2563

31
จ้ำงเหมำปรับปรุงห้องท ำงำน
ผู้บริหำรและห้องประชุม ช้ัน 9
 และช้ัน 10 อำคำรทิปโก้ 2

976,161.00 คัดเลือก
บริษัท เอสที ดีไซน์ แอนด์ 
เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

บริษัท เอสที ดีไซน์ แอนด์ 
เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 48/2563 12 
มิถุนำยน 2563

32
จ้ำงเหมำร้ือถอน ขนย้ำยและ
ติดต้ังคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และ
อุปกรณ์เครือข่ำยเดิม

3,250,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน
 จ ำกัด

บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน
 จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 49/2563 17 
มิถุนำยน 2563

33
สัญญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรทิปโก้ 
ทำวเวอร์ 2

20,524,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ ำกัด บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 50/2563 26 
มิถุนำยน 2563

34
ซ้ือระบบโครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพควำมม้ันคง
ปลอดภัยระบบเครือข่ำย สผ.

6,789,000.00
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท สมำร์ท คอมโปร  จ ำกัด บริษัท สมำร์ท คอมโปร  จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 51/2563               
 ลว 26 มิถุนำยน 2563

35
จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำม
สะอำดและงำนดูแลห้องประชุม

468,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีทูเอฟ จ ำกัด บริษัท ซีทูเอฟ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 52/2563               
 ลว 30 มิถุนำยน 2563

36 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,461.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอช.ที.เค ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอช.ที.เค เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 69314  27 พฤษภำคม 2563

37 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,440.50 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำมโอเอ แอนด์          
  เทเลอร์ จ ำกัด

บริษัท สยำมโอเอ แอนด์           
 เทเลอร์ จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 31249  8 มิถุนำยน 2563

38 ซ้ือชุดท ำควำมร้อน 3,274.20 เฉพำะเจำะจง บรัษัท ทรัพย์อรุณพง  จ ำกัด บรัษัท ทรัพย์อรุณพง  จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 20060008 5 มิถุนำยน 2563

39
เช่ำบริกำรสมำชิกยูบีซี 
ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2563

4,920.42 เฉพำะเจำะจง บริษัท  ทรูวิช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท  ทรูวิช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
15062-02-00239988044,  
15062-02-00239771774          
   9 มิถุนำยน 2563

40 ซ้ือกล่องเก็บกำกหมึก 706.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 20060064  23 มิถุนำยน 2563


