
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1
ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 
รำยกำร

41,419.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพงศ์ จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพงศ์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2564          
  12 มกรำคม 2564

2 ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 86,787.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2564          
  13 มกรำคม 2564

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 8,165.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2564          
  13 มกรำคม 2564

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 23 รำยกำร 182,627.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์อ้ิง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัดบริษัท มิสเตอร์อ้ิง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2564          
  18 มกรำคม 2564

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 29,412.16 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเพ้นท์โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ทีเพ้นท์โปรดักส์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2564          
  25 มกรำคม 2564

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 17 รำยกำร 10,031.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2564          
  26 มกรำคม 2564

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 144,899.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพงศ์ จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพงศ์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2564          
  26 มกรำคม 2564

8 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 138,780.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอส เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2564          
  28 มกรำคม 2564

9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 45,940.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศคีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศคีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2564          
  28 มกรำคม 2564

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 7,511.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออวีด้ำ จ ำกัด บริษัท ออวีด้ำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2564          
  28 มกรำคม 2564

11 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 30,663.79 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอส เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 64/2564         
   7 มกรำคม 2564

12 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 16,107.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก็อปป้ี เอ็กซ์เพลส ร้ำน ก็อปป้ี เอ็กซ์เพลส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 65/2564         
   11 มกรำคม 2564

13
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบห้องสุมดอัตโนมัติ 
koha แบบ on cloud 235,440.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 66/2564         
   11 มกรำคม 2564

14 จ้ำงพิมพ์เอกสำรน ำเสนอมรดกโลก 495,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท แมสมีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด บริษัท แมสมีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 67/2564         
   15 มกรำคม 2564

15
จ้ำงพิมพ์หนังสือรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2563

63,808.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท จอยบอย แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด บริษัท จอยบอย แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 68/2564         
   18 มกรำคม 2564

16 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 5,885.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 69/2564         
   27 มกรำคม 2564

17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองโปรเจ็คเตอร์ 9,630.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 70/2564         
   28 มกรำคม 2564

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มกรำคม 2564

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มกรำคม 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

18 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชนปฏิบัติงำน 151,866.76            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรภิญญำ โอทอง นำงสำวจิรภิญญำ โอทอง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 121/2564 
  4 มกรำคม 2564

19 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชนปฏิบัติงำน 134,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวนภำพร กดมงคล นำงสำวนภำพร กดมงคล เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 122/2564 
  4 มกรำคม 2564

20 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชนปฏิบัติงำน 125,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำฏภุชงค์ กรมแขวง นำงสำวนำฏภุชงค์ กรมแขวง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 123/2564 
  15 มกรำคม 2564

21 จ้ำงส ำรวจกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 98,100.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท โกล บอล เอ็นไว จ ำกัด บริษัท โกล บอล เอ็นไว จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 124/2564 
  27 มกรำคม 2564

22 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชนปฏิบัติงำน 120,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยพัชรเมศร์ วิบูลธรรมรักษ์ นำยพัชรเมศร์ วิบูลธรรมรักษ์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 125/2564 
  29 มกรำคม 2564

23 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชนปฏิบัติงำน 120,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชนำฏ จิตร์พงศพันธ์ นำงสำวนุชนำฏ จิตร์พงศพันธ์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลงเลขท่ี 126/2564 
  29 มกรำคม 2564

24
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรช้ันคุณภำพลุ่มน้ ำ 
ปีงบประมำณ 2564

5,270,000.00         คัดเลือก บริษัท เทสโก้ จ ำกัด บริษัท เทสโก้ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 38/2564        
   1 มกรำคม 2564

25

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำควำม
เหมำะสมในกำรใช้มำตรกำรทำง
เศรษฐศำสตร์/มำตรกำรจูงใจ เพ่ือ
สนับสนุนและขับเคล่ือนกำรผลิตและกำร
บริโภคท่ีย่ังยืน ด้ำนกำรบริโภคท่ีย่ังยืน

2,463,572.00         คัดเลือก มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 39/2564        
   4 มกรำคม 2564

26
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำรำยงำน
สถำนกำรณ์คุณภำพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2564

2,000,000.00         คัดเลือก มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยนเรศวร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 40/2564        
   2 มกรำคม 2564

27

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำประเด็น
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรท่ีดินและ
ทรัพยำกรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 
2570) 

3,300,000.00         คัดเลือก
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์           
   เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์          
     เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 41/2564        
   11 มกรำคม 2564

28

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรพ้ืนท่ีชุ่มน้ ำของประเทศไทย 
กำรจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีดีในกำร
ฟ้ืนฟูและบริหำรจัดกำรพ้ืนท่ีชุ่มน้ ำในเมือง
 (ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)

4,412,000.00         คัดเลือก มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 42/2564        
    8 มกรำคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มกรำคม 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

29

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแหล่งมรดกโลกและ
แหล่งมรดกทำงวัฒนธรรมท่ีอยู่ในบัญชี
รำยช่ือเบ้ืองต้น

974,680.00            คัดเลือก บริษัท ดีพเฮด จ ำกัด บริษัท ดีพเฮด จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี  43/2564       
    7  มกรำคม 2564

30

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน
ส่ิงแวดล้อม

1,375,913.00         คัดเลือก บริษัท คอนซัล แทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท คอนซัล แทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 44/2564        
  14  มกรำคม 2564

31
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำแผน
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (ระยะท่ี 2) พ.ศ. 2565 - 2569

10,039,500.00        คัดเลือก มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี  45/2564       
  8  มกรำคม 2564

32

จ้ำงดูแลรูปแบบและระบบกำรน ำเข้ำ
ข้อมูลในเว็บไซต์กองวิเครำะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และกำรจัดท ำโปรแกรมเพ่ือ
กำรจัดเก็บข้อมูล ส ำหรับกำรรำยงำน
สถำนภำพของรำยงำนกำรประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม

200,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวนัจภัค มีอุสำห์ นำงสำวนัจภัค มีอุสำห์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี  46/2564       
   15  มกรำคม 2564

33
จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมและแก้ไข
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
สผ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

370,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด บริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี  47/2564       
   22  มกรำคม 2564

34
จ้ำงเหมำจัดกิจกรรมเน่ืองในวันพ้ืนท่ีชุ่มน้ ำ
โลก ประจ ำปี พ.ศ. 2564

479,360.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท บ๊ิกแอนด์ลอง จ ำกัด บริษัท บ๊ิกแอนด์ลอง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี  48/2564       
  20  มกรำคม 2564

35

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรติดตำมและ
ประเมินผลส ำเร็จในภำพรวมของกำรให้
กำรสนับสนุนโครงกำรของกองทุน
ส่ิงแวดล้อม ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ.
2535 - 2562

2,996,700.00         คัดเลือก
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์           
    เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์          
     เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี  49/2564       
     28 มกรำคม 2564

36 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 4 รำยกำร 1,040.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6400021 ลงวันท่ี 8 มกรำคม 
2564

37 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,601.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
21010054 ลงวันท่ี 28 มกรำคม
 2564

38
จ้ำงซ่อมกล้อมถ่ำยภำพ รหัส สผ.
6720-005-123/63

2,102.55               เฉพำะเจำะจง บริษัท โซน่ี ไทย จ ำกัด บริษัท โซน่ี ไทย จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
252100136 ลงวันท่ี 22 
มกรำคม 2564


