
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 จ้างพิมพ์วรสารข่าว สผ. 118,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ากัด บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2564        
    12 ตุลาคม 2563

2
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ ในพ้ืนท่ี          
    จ.เชียงใหม่ -ล าปาง

6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิจกรณ์ สิทธ์ิบุญมา นายพินิจกรณ์ สิทธ์ิบุญมา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2564        
    16 ตุลาคม 2563

3 จ้างถ่ายเอกสารวาระการประชุม กกวล. 26,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก็อปป้ี เอ็กซ์เพรส ร้าน ก็อปป้ี เอ็กซ์เพรส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2564        
    19 ตุลาคม 2563

4 จ้างท ากระเป๋าและแก้วน้ าสูญญากาศ 69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอพบอน จ ากัด บริษัท ฮอพบอน จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2564        
    21 ตุลาคม 2563

5 จ้างเช่ารถตู้ กทม-ล าปาง-เชียงใหม่ 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร ทองเมือง นายทศพร ทองเมือง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2564        
    21 ตุลาคม 2563

6 จ้างเก็บรักษาแผ่นพ้ืนยก 17,886.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2564        
    26 ตุลาคม 2563

7
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ ไป                
    จ.สุราษฎร์ธานี

11,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์ อาจเจริญ นายสุรินทร์ อาจเจริญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2564        
    26 ตุลาคม 2563

8
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ ไป                
    จ.นครสวรรค์

13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยะนันท์ ย้ิมเยาะ นายปิยะนันท์ ย้ิมเยาะ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2564        
    26 ตุลาคม 2563

9
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ ไป จ.น่าน และ
 จ.แพร่

5,600.00               เฉพาะเจาะจง นางบุญช่วย ศิริมาตย์ นางบุญช่วย ศิริมาตย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/2564        
    27 ตุลาคม 2563

10 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ 3,600.00               เฉพาะเจาะจง นายราเชน เหมือนแปลง นายราเชน เหมือนแปลง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/2564      
      28 ตุลาคม 2563

11 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ 3,600.00               เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 11/2564      
      28 ตุลาคม 2563

12 จ้างถ่ายเอกสารวาระการประชุม กกวล. 15,454.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ก็อปป้ี เอ็กซ์เพรส ร้าน ก็อปป้ี เอ็กซ์เพรส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12/2564      
      29 ตุลาคม 2563

13
จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาตู้สาขา
โทรศัพท์

48,150.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.เอ็คเซส คอม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.เอ็คเซส คอม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/2564      
      30 ตุลาคม 2563

14 จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ. ขอนแก่น 10,130.00             เฉพาะเจาะจง นายธนนธ์ มิลนารถ นายธนนธ์ มิลนารถ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14/2564      
      30 ตุลาคม 2563

15 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ จ.ภูเก็ต 6,600.00               เฉพาะเจาะจง นายสุรชาติ นรจีน นายสุรชาติ นรจีน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2564      
      30 ตุลาคม 2563

16
จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ จ.
ภูเก็ต

9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ มุสิกพงศ์ นายอนุสรณ์ มุสิกพงศ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/2564      
      30 ตุลาคม 2563

17 ซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร 72,590.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์ บริการ (2525) บริษัท รุ่งโรฒณ์ บริการ (2525) เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 1/2564            
     1 ตุลาคม 2563

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

18 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ  ห้วยหงส์ทอง นายศรายุทธ  ห้วยหงส์ทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 2/2564            
       8 ตุลาคม 2563

19 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา  ศรีวิรัตน์ นางสาววรรณา  ศรีวิรัตน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 3/2564            
     8 ตุลาคม 2563

20 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์  ใจแข็ง นายธนวัฒน์  ใจแข็ง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 4/2564            
    8 ตุลาคม 2563

21 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเด่นพงษ์  น้ านวล นายเด่นพงษ์  น้ านวล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 5/2564            
    8 ตุลาคม 2563

22 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 189,000.00            เฉพาะเจาะจง นายกุลชาติ  กล่ินจ าปา นายกุลชาติ  กล่ินจ าปา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 6/2564            
    8 ตุลาคม 2563

23 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู  สุยาละ นายวทัญญู  สุยาละ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 7/2564            
    8 ตุลาคม 2563

24 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ม่วงขาว นายปราโมทย์  ม่วงขาว เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 8/2564            
    8 ตุลาคม 2563

25 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัสยา  โรมรัญ นางสาวมนัสยา  โรมรัญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 9/2564            
    8 ตุลาคม 2563

26 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรดา  สุขนา นางสาววรรณรดา  สุขนา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 10/2564          
     8 ตุลาคม 2563

27 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์  ผลทอง นายชัยรัตน์  ผลทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 11/2564          
      8 ตุลาคม 2563

28 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นายพลกฤต จะรา นายพลกฤต จะรา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 12/2564          
      8 ตุลาคม 2563

29 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสุทัศ  เวียงสมุทร์ นายสุทัศ  เวียงสมุทร์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 13/2564          
      9 ตุลาคม 2563

30 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 156,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวญาสุมินทร์  เป่ียมพล นางสาวญาสุมินทร์  เป่ียมพล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 14/2564          
      9 ตุลาคม 2563

31 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสุภรุจ  ดีประเสริฐ นายสุภรุจ  ดีประเสริฐ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 15/2564          
      9 ตุลาคม 2563

32 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.อรนภา  มาลาศรี น.ส.อรนภา  มาลาศรี เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 16/2564          
      9 ตุลาคม 2563

33 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวลาวัลย์  กุลหุ่น นางสาวลาวัลย์  กุลหุ่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 17/2564          
     9 ตุลาคม 2563

34 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา  รูปโปร่ง น.ส.ปวีณา  รูปโปร่ง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 18/2564          
      9 ตุลาคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

35 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 114,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  สุวรรณ นายวิชัย  สุวรรณ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 19/2564          
      9 ตุลาคม 2563

36 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นายไพเลิศ  เขียวค า นายไพเลิศ  เขียวค า เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 20/2564          
      8 ตุลาคม 2563

37 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา ป้ัมทอง นางสาวอาภัสรา ป้ัมทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 21/2564          
      9 ตุลาคม 2563

38 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.นงลักษณ์  วิมานรัก น.ส.นงลักษณ์  วิมานรัก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 22/2564          
      8 ตุลาคม 2563

39 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเออร์วิน วิชญ์ กอนซาลเวส นายเออร์วิน วิชญ์ กอนซาลเวส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 23/2564          
      8 ตุลาคม 2563

40 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.สิดาพร  ปัญญา น.ส.สิดาพร  ปัญญา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 24/2564          
      8 ตุลาคม 2563

41 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววริษฐา  จงวิสุทธ์ิ นางสาววริษฐา  จงวิสุทธ์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 25/2564          
      8 ตุลาคม 2563

42 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีวรรณ  นวนแป้น นางสาวจุรีวรรณ  นวนแป้น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 26/2564          
      8 ตุลาคม 2563

43 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ์  สหัสสุขม่ันคง นายเอกลักษณ์  สหัสสุขม่ันคง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 27/2564          
      8 ตุลาคม 2563

44 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  ศักด์ิภู่ นางสาวนริศรา  ศักด์ิภู่ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 28/2564          
      8 ตุลาคม 2563

45 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง นายคุณัชญ์  สุทธิพงศ์เกียรต์ิ นายคุณัชญ์  สุทธิพงศ์เกียรต์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 29/2564          
      8 ตุลาคม 2563

46 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 216,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเศรษฐวัชร  เชิดฉาย นายเศรษฐวัชร  เชิดฉาย เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 30/2564          
      8 ตุลาคม 2563

47 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  วิระษร นางสาวพัชรี  วิระษร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 31/2564          
      8 ตุลาคม 2563

48 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ์  สิทธิแก้ว น.ส.รัตนาภรณ์  สิทธิแก้ว เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 32/2564          
      8 ตุลาคม 2563

49 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐสุดา  หินสูงเนิน น.ส.ณัฐสุดา  หินสูงเนิน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 33/2564          
      8 ตุลาคม 2563

50 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัศวรรณ  ถ่ินเดิม น.ส.ทัศวรรณ  ถ่ินเดิม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 34/2564          
      8 ตุลาคม 2563

51 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ชญาน์ทิพ  กุลสุขรังสรรค์ น.ส.ชญาน์ทิพ  กุลสุขรังสรรค์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 35/2564          
      8 ตุลาคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

52 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร  มีมาก นางสาวธนพร  มีมาก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 36/2564          
      8 ตุลาคม 2563

53 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชชา  ผดุงชาติ นางสาวธนัชชา  ผดุงชาติ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 37/2564          
      8 ตุลาคม 2563

54 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤภร  กังแฮ นางสาวนฤภร  กังแฮ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 38/2564          
      8 ตุลาคม 2563

55 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นายพงศ์วรุตม์  ธีระวัฒน์ นายพงศ์วรุตม์  ธีระวัฒน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 39/2564          
      8 ตุลาคม 2563

56 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์  วงศ์หม่ัน นายอลงกรณ์  วงศ์หม่ัน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 40/2564          
      8 ตุลาคม 2563

57 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ภรัตน์ธิดา  ศรีกิจเกษมวัฒน์ น.ส.ภรัตน์ธิดา  ศรีกิจเกษมวัฒน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 41/2564          
      8 ตุลาคม 2563

58 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นายชิณวัฒน์  วันจิตร นายชิณวัฒน์  วันจิตร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 42/2564          
      8 ตุลาคม 2563

59 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.วริษฐา  สง่าเมือง น.ส.วริษฐา  สง่าเมือง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 43/2564          
     8 ตุลาคม 2563

60 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ  ปัญญายงค์ น.ส.พรพรรณ  ปัญญายงค์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 44/2564          
      8 ตุลาคม 2563

61 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววิชาดา เย็นท่ัว นางสาววิชาดา เย็นท่ัว เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 45/2564          
      8 ตุลาคม 2563

62 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐชยาภรณ์  คุณพันธ์ น.ส.ณัฐชยาภรณ์  คุณพันธ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 46/2564          
      8 ตุลาคม 2563

63 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริกาญจน์  ชลพิทักษ์วงศ์ น.ส.ศิริกาญจน์  ชลพิทักษ์วงศ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 47/2564          
      8 ตุลาคม 2563

64 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.นลินี  ชัยสนิท น.ส.นลินี  ชัยสนิท เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 48/2564          
      8 ตุลาคม 2563

65 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.นทีกานต์  ศรีอ่ า น.ส.นทีกานต์  ศรีอ่ า  เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 49/2564          
      8 ตุลาคม 2563

66 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.สัตตบงกช  ยอดแก้ว น.ส.สัตตบงกช  ยอดแก้ว เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 50/2564          
      8 ตุลาคม 2563

67 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นายกิติพร  เจียรสมจิตร นายกิติพร  เจียรสมจิตร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 51/2564          
      8 ตุลาคม 2563

68 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ชิดชนก  ดิชวงศ์ น.ส.ชิดชนก  ดิชวงศ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 52/2564          
     8 ตุลาคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

69 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  เจริญศรีสกุล นายยุทธนา  เจริญศรีสกุล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 53/2564          
      8 ตุลาคม 2563

70 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ทวี  จูรัตน์ นายพงษ์ทวี  จูรัตน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 54/2564          
      8 ตุลาคม 2563

71 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน์  แก้วทวี น.ส.ศิริรัตน์  แก้วทวี เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 55/2564          
      8 ตุลาคม 2563

72 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุวดี  ถือธรรม น.ส.ยุวดี  ถือธรรม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 56/2564          
      8 ตุลาคม 2563

73 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีรัตน์  ศรีสุทธ์ิ น.ส.อารีรัตน์  ศรีสุทธ์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 57/2564          
      8 ตุลาคม 2563

74 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  ต้ังเกียรติศิริ นายพิชิต  ต้ังเกียรติศิริ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 58/2564          
      8 ตุลาคม 2563

75 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณนภา  มณีกุล นางสาววรรณนภา  มณีกุล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 59/2564          
      8 ตุลาคม 2563

76 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 216,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญมณี  แสงสุข น.ส.กัญมณี  แสงสุข เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 60/2564          
      8 ตุลาคม 2563

77 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัญทินัญฉ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ น.ส.ภัญทินัญฉ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 61/2564          
      8 ตุลาคม 2563

78 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐรวี  อุสาวัฒนสิน นางสาวรัฐรวี  อุสาวัฒนสิน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 62/2564          
      8 ตุลาคม 2563

79 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 189,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ิ  สหัสสุขม่ังคง นายอภิสิทธ์ิ  สหัสสุขม่ังคง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 63/2564          
      8 ตุลาคม 2563

80 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นายศิวนัท  ศิริเลิศ นายศิวนัท  ศิริเลิศ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 64/2564          
      8 ตุลาคม 2563

81 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรา  จิตนาน น.ส.ภัทรา  จิตนาน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 65/2564          
      8 ตุลาคม 2563

82 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทินา  เสประโคน น.ส. สุทินา  เสประโคน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 66/2564          
      8 ตุลาคม 2563

83 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 222,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอาณดา  พ่วงพลับ นางสาวอาณดา  พ่วงพลับ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 67/2564          
      8 ตุลาคม 2563

84 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีฉาย  เหล็กพิมาย นางสาวสุรีฉาย  เหล็กพิมาย เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 68/2564          
      8 ตุลาคม 2563

85 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคจิรา  ล้ิมงาม นางสาวภัคจิรา  ล้ิมงาม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 69/2564          
     8 ตุลาคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

86 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.อุมาภรณ์  สุวรรณวิเศษ น.ส.อุมาภรณ์  สุวรรณวิเศษ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 70/2564          
      8 ตุลาคม 2563

87 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสา  เส้งรอด น.ส.วิสา  เส้งรอด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 71/2564          
      8 ตุลาคม 2563

88 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นายดุจเดชา  พยัคฆา นายดุจเดชา  พยัคฆา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 72/2564          
      8 ตุลาคม 2563

89 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมา  นาทศรีทา นางสาวปัทมา  นาทศรีทา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 73/2564          
      8 ตุลาคม 2563

90 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 189,000.00            เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  สิทธิฤทธ์ิ นายพงศกร  สิทธิฤทธ์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 74/2564          
      8 ตุลาคม 2563

91 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจวรรณ  จันทร์เนตร น.ส.เบญจวรรณ  จันทร์เนตร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 75/2564          
      8 ตุลาคม 2563

92 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิชา  ศรีวะรมย์ นางสาวศศิชา  ศรีวะรมย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 77/2564          
  12 ตุลาคม 2563

93 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะภรณ์  หงษ์หิน นางสาวปิยะภรณ์  หงษ์หิน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 78/2564          
  12 ตุลาคม 2563

94 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวฑิฆัมพร  หวังพิทักษ์ นางสาวฑิฆัมพร  หวังพิทักษ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 79/2564          
  12 ตุลาคม 2563

95 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญญา  ฉันทะวิบูลย์ นางสาวชนัญญา  ฉันทะวิบูลย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 80/2564          
  12 ตุลาคม 2563

96 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.สุมน  ช้ันบุญ น.ส.สุมน  ช้ันบุญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 81/2564          
  12 ตุลาคม 2563

97 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นายพรพิพัฒน์  กาวิละ นายพรพิพัฒน์  กาวิละ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 82/2564          
  12 ตุลาคม 2563

98 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤตภรณ์  นุชพ่วง น.ส.กฤตภรณ์  นุชพ่วง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 83/2564          
  12 ตุลาคม 2563

99 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.นันท์นลิน  ขันหลวง น.ส.นันท์นลิน  ขันหลวง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 84/2564          
  12 ตุลาคม 2563

100 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤษณา  พัฒนาล้ีสกุล น.ส.กฤษณา  พัฒนาล้ีสกุล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 85/2564          
  12 ตุลาคม 2563

101 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 216,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิสรา  นันทะโกมล นางสาวธนิสรา  นันทะโกมล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 86/2564          
  12 ตุลาคม 2563

102 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพย์วรรณ  โภชนาหาร น.ส.ทิพย์วรรณ  โภชนาหาร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 87/2564          
  12 ตุลาคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

103 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.เนศิรินทร์  น้อยโม้ น.ส.เนศิรินทร์  น้อยโม้ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 88/2564          
  12 ตุลาคม 2563

104 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.วนาลี  ศรีทองปลอด น.ส.วนาลี  ศรีทองปลอด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 89/2564          
  12 ตุลาคม 2563

105 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาภัค  สีเหลือง น.ส.กัญญาภัค  สีเหลือง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 90/2564          
  12 ตุลาคม 2563

106 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กรุณา คงกล่ า น.ส.กรุณา คงกล่ า เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 91/2564          
  12 ตุลาคม 2563

107 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 216,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเจตน์ศิริ  จันทร์ศิริวัฒนา นายเจตน์ศิริ  จันทร์ศิริวัฒนา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 92/2564          
  12 ตุลาคม 2563

108 จัดซ้ือน้ าด่ืม 20,544.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 93/2564          
  12 ตุลาคม 2563

109 678,000.00            เฉพาะเจาะจง นายขาว  ฉิมเกิด นายขาว  ฉิมเกิด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 94/2564          
  12ตุลาคม 2563

110 173,500.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนพิน  จันทร์รัศมี นางสาวพรนพิน  จันทร์รัศมี เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 95/2564          
  12 ตุลาคม 2563

111 จัดซ้ือน้ าด่ืม 14,124.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 96/2564          
  19 ตุลาคม 2563

112 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร  ช่ืนวัฒนา นางสาวสิริพร  ช่ืนวัฒนา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 97/2564          
  19 ตุลาคม 2563

113 จัดซ้ือน้ าด่ืม 23,540.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 98/2564          
  22 ตุลาคม 2563

114 จัดซ้ือน้ าด่ืม 29,660.40             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 99/2564          
  26 ตุลาคม 2563

115 จัดซ้ือน้ าด่ืม 9,416.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 100/2564        
    26 ตุลาคม 2563

116 จัดซ้ือน้ าด่ืม 7,704.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 101/2564        
    26 ตุลาคม 2564

117 จัดซ้ือน้ าด่ืม 17,890.40             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 102/2564        
    27 ตุลาคม 2565

118 จัดซ้ือน้ าด่ืม 24,652.80             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 103/2564        
    27 ตุลาคม 2566

119
จ้างต่ออายุสิขสิทธ์ิและการดูแล
บ ารุงรักษาโปรแกรมด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

430,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จ ากัด บริษัท จีไอเอส จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 1/2564              
      ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

120
จ้างงานออกแบบ ตกแต่งผนังพ้ืนท่ีห้อง
ประชุม ช้ัน 10 อาคารทิปโก้ 2

1,187,762.09         
 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท โกอ้ิง ฟอร์เวิร์ด จ ากัด บริษัท โกอ้ิง ฟอร์เวิร์ด จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 2/2564              
      ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2563

121
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและงาน
ดูแลห้องประชุม

1,530,000.00         
 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม 
อินเตอร์เทด จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม 
อินเตอร์เทด จ ากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 3/2564              
      ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563

122
จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท าแผนแม่บท
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศท่ีดินและทรัพา
กรดิน

5,000,000.00          คัดเลือก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 4/2564              
      ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563

123
จ้าทท่ีปรึกษาโครงการปรับปรุงฐานข้อมูล
ด้านส่ิงแวดล้อมและพ้ืนท่ีสีเขียว (Thai 
Green Urban: TGU)

700,000.00             คัดเลือก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 5/2564              
      ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563

124
จ้างบริการบ ารุงรักษาระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2546

500,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 6/2564              
      ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2563

125 เช่าใช้บริการระบบ Clocd server ปี 2564 500,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ดอินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด บริษัท ยูไนเต็ดอินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 7/2564              
  ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563

126
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรส่ือสาร
ข้อมูลความเร็วสูง ปี 2564

970,000.00            
 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ยูไนเต็ดอินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด บริษัท ยูไนเต็ดอินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 8/2564              
      ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563

127 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 420.00                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2563

128 ค่าเช่าบริการ Micro Sim จ านวน 6 เคร่ือง 4,487.50               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
W-NN-11-63 ลงวันท่ี 20 
ตุลาคม 2563

129 จ้างท าตรายาง จ านวน 24 รายการ 4,900.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
IV6300518 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม
 2563

130 ซ้ือชุดท าความร้อน 3,274.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
20100042 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 
2563

131 จ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 1,476.64               เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
TX630210-658 ลงวันท่ี 21 
ตุลาคม 2563

132 จ้างท าตรายาง จ านวน 7 รายการ 1,380.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
IV6300520 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม
 2563


