
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2564            
   2 พฤศจิกายน 2563

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 43,986.63 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ทีเพ้นท์ โปรดักส์ ห.จ.ก. ทีเพ้นท์ โปรดักส์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2564            
    5 พฤศจิกายน 2563

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 107,599.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2564            
    10 พฤศจิกายน 2563

4 ซ้ือแบตเตอร่ี และแผงคีย์บอร์ด 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2564            
    11 พฤศจิกายน 2563

5 ซ้ือหมึก จ ำนวน 5 รำยกำร 80,902.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2564            
    13 พฤศจิกายน 2563

6 ซ้ือกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอล์ล จ ากัด บริษัท อีซีมอล์ล จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2564            
    16 พฤศจิกายน 2563

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 175,561.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2564            
    27 พฤศจิกายน 2563

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 31,810.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2564            
    27 พฤศจิกายน 2563

9 จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 495,940.72            เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีก้า บิซเน็ต จ ากัด บริษัท ลีก้า บิซเน็ต จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2564            
    30 พฤศจิกายน 2563

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 27,500.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2564          
     30 พฤศจิกายน 2563

11 เช่ำบริกำรเก็บเอกสำร 30,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2564         
      2 พฤศจิกายน 2563

12 จ้างถ่ายเอกสาร 23,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน หจก. เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2564         
      2 พฤศจิกายน 2563

13 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,792.50               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18.1/2564       
        2 พฤศจิกายน 2563

14 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 6,420.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18.2/2564       
        2 พฤศจิกายน 2563

15 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 เคร่ือง 32,557.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2564         
      4 พฤศจิกายน 2563

16 จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) 16,600.00             เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2564         
      6 พฤศจิกายน 2563

17
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) 17-18
 พ.ย.63

6,790.00               เฉพาะเจาะจง นายธนนท์ นิลนาก นายธนนท์ นิลนาก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23/2564         
      6 พฤศจิกายน 2563

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

18
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) 
ระนอง 13-16 พ.ย.63

13,300.00             เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด นิลนาก นายบรรเจิด นิลนาก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 24/2564         
      6 พฤศจิกายน 2563

19
จ้างพิมพ์ข่าววารสารข่าว สผ. หมวด
ส่ิงแวดล้อม

199,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส บี เค การพิมพ์ จ ากัด บริษัท เอส บี เค การพิมพ์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 25/2564         
      9 พฤศจิกายน 2563

20 จ้างถ่ายเอกสารสัมมนา 20,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน หจก. เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 26/2564         
      9 พฤศจิกายน 2563

21
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร)        
 จ.สุรินทร์ 22-24 พ.ย. 63

10,900.00             เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย กาญจนะ นายวุฒิชัย กาญจนะ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27/2564         
      10 พฤศจิกายน 2563

22
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร)        
จ.พระนครศรีอยุธยา 22-24 พ.ย. 64

32,400.00             เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย กาญจนะ นายวุฒิชัย กาญจนะ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 28/2564         
      10 พฤศจิกายน 2563

23 เช่าห้องประชุมโรงแรมแคนทารีอยุธยา 30,000.00             เฉพาะเจาะจง โรงแรมแคนทารีอยุธยา โรงแรมแคนทารีอยุธยา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 29/2564         
      10 พฤศจิกายน 2563

24
จ้างออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการ
ผลงานเด่น ของ สผ.

160,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย ครีเอท จ ากัด บริษัท ไอเดีย ครีเอท จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30/2564         
      11 พฤศจิกายน 2563

25 จ้างหมาบริการถ่ายเอกสาร 20,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน หจก. เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31/2564         
      12 พฤศจิกายน 2563

26 จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) 24,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 32/2564         
      12 พฤศจิกายน 2563

27 จ้างท ากระเป๋า 132,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอพบอน จ ากัด บริษัท ฮอพบอน จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 33/2564         
      12 พฤศจิกายน 2563

28 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,792.50               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 34/2564         
      16 พฤศจิกายน 2563

29 จ้างเหมารถตู้ วันท่ี 22-26 พ.ย.63 29,030.00             เฉพาะเจาะจง นายนครินทร์ ช่ืนคุ้ม นายนครินทร์ ช่ืนคุ้ม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 35/2564         
      17 พฤศจิกายน 2563

30 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา 14,400.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน หจก. เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 36/2564         
      18 พฤศจิกายน 2563

31
จ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือกรอบทิศทาง     
การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่ิงแวดล้อม

69,550.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นคิด ครีเอท จ ากัด บริษัท ต้นคิด ครีเอท จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 37/2564         
      23 พฤศจิกายน 2563

32 จ้างท าตรายาง 4,040.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 38/2564         
      13 พฤศจิกายน 2563

33 จ้างท าแผ่มพับ 22,500.00             เฉพาะเจาะจง นายวรรณกรณ์ วรลัยษณ์ นายวรรณกรณ์ วรลัยษณ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2564         
      25 พฤศจิกายน 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

34 จ้างท าเอกสาร 20,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน หจก เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2564         
      25 พฤศจิกายน 2563

35
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร)        
จ.อุดรธานี

24,000.00             เฉพาะเจาะจง นายปิยนันท์ ย้ิมเยาะ นายปิยนันท์ ย้ิมเยาะ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 41/2564         
      25 พฤศจิกายน 2563

36
จ้างเหมาบริการรถยนต์ ไป จ.ขอนแก่น 
วันท่ี 5-8 ธ.ค. 63

17,350.00             เฉพาะเจาะจง นายทนนท์ นิลนาก นายทนนท์ นิลนาก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 42/2564         
      26 พฤศจิกายน 2563

37
จ้างเหมาบริการรถยนต์ ไป จ.ระยอง วันท่ี
 30-1 ธ.ค. 63

42,000.00             เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ ล าใย นายรังสรรค์ ล าใย เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 43/2564         
      26 พฤศจิกายน 2563

38 เช่าห้องประชุม วันท่ี 1 ธ.ค 63 30,000.00             เฉพาะเจาะจง โรงแรมคาสิกคามิโอ โรงแรมคาสิกคามิโอ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 44/2564         
      26 พฤศจิกายน 2563

39 เช่ารถยนต์ไป จ.แพร่ วันท่ี 1-4 ธ.ค.63 13,430.00             เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด นิลนาก นายบรรเจิด นิลนาก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 45/2564         
      26 พฤศจิกายน 2563

40 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน 165,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเอกชิน ธะดาพัฒน์ นายเอกชิน ธะดาพัฒน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 104/2564
 2 พฤศจิกายน 2563

41 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน 187,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกพร ค าพระ นางสาวชนกพร ค าพระ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 105/2564
 2 พฤศจิกายน 2563

42 ซ้ือน้ าด่ืม 164,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนรา มรรณพ นายนรา มรรณพ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 106/2564
 2 พฤศจิกายน 2563

43 ซ้ือน้ าด่ืม 11,984.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 107/2564
 4 พฤศจิกายน 2563

44 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน 18,837.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 108/2564
 6 พฤศจิกายน 2563

45 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน 158,000.00            เฉพาะเจาะจง ณนางสาวชลิศษา สิทธิโสภณ ณนางสาวชลิศษา สิทธิโสภณ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 109/2564
 9 พฤศจิกายน 2563

46 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน 165,333.40            เฉพาะเจาะจง นางสาวญานิภา มุกแก้ว นางสาวญานิภา มุกแก้ว เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 110/2564
 9 พฤศจิกายน 2563

47 ซ้ือน้ าด่ืม 165,333.40            เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคปภัส มาตรราช นางสาวภัคปภัส มาตรราช เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 111/2564
 9 พฤศจิกายน 2563

48 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน 17,120.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 112/2564
 12 พฤศจิกายน 2563

49 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน 178,500.05            เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงฤทัย ศรีบุญเรือง นางสาวหน่ึงฤทัย ศรีบุญเรือง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 113/2564
 13 พฤศจิกายน 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤศจิกำยน 2563
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

50 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน 162,750.05            เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกกานต์ ถ่ินส าราญ นางสาวกนกกานต์ ถ่ินส าราญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 114/2564
 13 พฤศจิกายน 2563

51 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน 162,750.05            เฉพาะเจาะจง นางสาวกรกพร แสนหล้า นางสาวกรกพร แสนหล้า เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 115/2564
 13 พฤศจิกายน 2563

52 จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน 150,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรศุลี ไกยวงศ์ นางสาววรศุลี ไกยวงศ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 116/2564
 30 พฤศจิกายน 2563

53
จ้างท่ีปรึกษาโครงการขับเคล่ือนย่านชุมชน
เก่า ระยะท่ี 2

2,575,980.00         เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาจ้างเลขท่ี 13/2564       
 2 พฤศจิกายน 2563

54

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ และการเพ่ิม
สมรรถนะในการส่ือสารด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในยุคดิจิทัลท่ีมี
ประสิทธิภาพฯ

3,137,800.00         
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
บริษัท ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ จ ากัด บริษัท ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด

สัญญาจ้างเลขท่ี 14/2564       
 9 พฤศจิกายน 2563

55
จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดการส่ิงแวดล้อม
ภูมินิเวศส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมฯ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

3,460,600.00         คัดเลือก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด

สัญญาจ้างเลขท่ี 15/2564       
 9 พฤศจิกายน 2563

56 เช่าอาคารส านักงาน อาคารทิปโก้ 2 82,099,200.00        
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ ากัด บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด

สัญญาจ้างเลขท่ี 16/2564       
 11 พฤศจิกายน 2563

57
จ้างท่ีปรึกษาโครงการขับเคล่ือนการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า

4,160,000.00         เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยศิลปกร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาจ้างเลขท่ี 17/2564       
 26 พฤศจิกายน 2563

58
จ้างท่ีปรึกษาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การขับคล่ือนนโยบายด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

3,074,000.00         คัดเลือก มหาวิทยาลัยรามค าแห่ง มหาวิทยาลัยรามค าแห่ง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด

สัญญาจ้างเลขท่ี 18/2564       
 27 พฤศจิกายน 2563

59

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรส ำรวจกำรยอมรับ
และควำมเช่ือม่ันต่อระบบกำรประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

995,000.00            เฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด

สัญญาจ้างเลขท่ี 19/2564       
 27 พฤศจิกายน 2564

60 จ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 2,640.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
IV6300550 ลงวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2563

61
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน
   1 กต 6295

4,868.50               เฉพาะเจาะจง อู่ ช่างทอง เซอร์วิส อู่ ช่างทอง เซอร์วิส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
IN6311000014 ลงวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2563


