
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

1 ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 25,754.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพงศ์ จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพงศ์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2564         
 2 กุมภำพันธ์ 2564

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 51 รำยกำร 101,733.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2564         
 5 กุมภำพันธ์ 2564

3 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร A4 251,075.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2564         
 9 กุมภำพันธ์ 2564

4 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 62,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดียร์ โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท เดียร์ โซลูช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2564         
 17 กุมภำพันธ์ 2564

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 13,260.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2564         
 19 กุมภำพันธ์ 2564

6 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ ไป จ.ภูเก็ต 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนุสรณ์ มุสิกพงศ์ นำยอนุสรณ์ มุสิกพงศ์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 71/2564        
  3 กุมภำพันธ์ 2564

7 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์รำชกำร ฮอ 1751 11,939.06 เฉพำะเจำะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 72/2564        
  9 กุมภำพันธ์ 2564

8 จ้ำงท ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 262,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกอ้ิง ฟอร์เวิร์ด จ ำกัด บริษัท โกอ้ิง ฟอร์เวิร์ด จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 73/2564        
  11 กุมภำพันธ์ 2564

9 จ้ำงจัดพิมพ์เอกสำรบทสรุปส ำหรับผู้บริหำรฯ 50,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอเชีย ยูทิลิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเชีย ยูทิลิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 74/2564        
  15 กุมภำพันธ์ 2564

10
จ้ำงพิมพ์หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี พ.ศ.2563 (เพ่ิมเติม คร้ังท่ี2)

21,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จอยบอย แอดเวอร์ ไทซ่ิง จ ำกัด บริษัท จอยบอย แอดเวอร์ ไทซ่ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 76/2564        
  16 กุมภำพันธ์ 2564

11
จ้ำงจัดสัมมนำมอบนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำรไฟป่ำและ เปิดตัวโครงกำรจัดกำร
เช้ือเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผำ"

481,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอเชีย ยูทิลิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเชีย ยูทิลิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 77/2564        
  17 กุมภำพันธ์ 2564

12
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ ในพ้ืนท่ี จ.ระนอง 
จ.พังงำ จ.ภูเก็ต

21,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวัชรพล ทวีศิลป์ นำยวัชรพล ทวีศิลป์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 78/2564        
  23 กุมภำพันธ์ 2564

13

จ้ำงจัดท ำกระเป๋ำใส่เอกสำร เพ่ือใช้ใส่
เอกสำรในกำรจัดประชุมกำรจัดท ำแนว
ทำงกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมด้ำนนิเวศวิทยำบนบก 
ส ำหรับคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร
พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

98,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โปรโมช่ันพลัส จ ำกัด บริษัท โปรโมช่ันพลัส จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 79/2564        
  23 กุมภำพันธ์ 2564

14
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ.อุดรธำนี          
 จ.บึงกำฬ วันท่ี 8 - 12 มีนำคม 2564 19,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยสมุนไพร โรจนะ นำยสมุนไพร โรจนะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 80/2564        
  24 กุมภำพันธ์ 2564

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

15 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 119,350.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวไอณัฐดำ ศรีส ำเภำ นำงสำวไอณัฐดำ ศรีส ำเภำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
127/2564 5 กุมภำพันธ์ 2564

16
ซ้ือชุดประชุมส ำหรับห้องประชุมท่ีปรับปรุง
ใหม่ จ ำนวน 3 ห้อง

2,976,000.00         
 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 50/2564      
   15 กุมภำพันธ์ 2564

17
จ้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพฐำนข้อมูล
คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ

919,642.00           
 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำจ้ำงเลขท่ี 51/2564      
   24 กุมภำพันธ์ 2564

18 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 2,034.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6400821 ลงวันท่ี 4 
กุมภำพันธ์ 2564

19 จ้ำงบริกำรเก็บเอกสำรรำชกำร 1,634.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
0293533 ลงวันท่ี 4 กุมภำพันธ์
 2564

20 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 4,601.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รำมช่ำง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รำมช่ำง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
2370 ลงวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 
2564

21 จ้ำงบริกำรเก็บรักษำแผ่นพ้ืนยก 1,105.66               เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
0294474 ลงวันท่ี 8 กุมภำพันธ์
 2564

22 ซ้ือน้ ำด่ืม กวผ. 1,412.40               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/16736 ลงวันท่ี 15
 กุมภำพันธ์ 2564

23 ซ้ือน้ ำด่ืม กบก. 1,027.20               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/16730 ลงวันท่ี 17
 กุมภำพันธ์ 2564

24 ซ้ือน้ ำด่ืม กยผ. 1,326.80               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/16728 ลงวันท่ี 17
 กุมภำพันธ์ 2564

25 ซ้ือน้ ำด่ืม กธศ. 599.20                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/16729 ลงวันท่ี 17
 กุมภำพันธ์ 2564

26 ซ้ือน้ ำด่ืม กชพ. 642.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/16731 ลงวันท่ี 17
 กุมภำพันธ์ 2564

27 ซ้ือน้ ำด่ืม กนต. 684.80                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/16734 ลงวันท่ี 17
 กุมภำพันธ์ 2564

28 ซ้ือน้ ำด่ืม กปอ. 1,155.60               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/16736 ลงวันท่ี 17
 กุมภำพันธ์ 2564

29 ซ้ือน้ ำด่ืม กบด. 299.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/16736 ลงวันท่ี 18
 กุมภำพันธ์ 2564

30 ซ้ือน้ ำด่ืม กลช. 1,155.60               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/16736 ลงวันท่ี 19
 กุมภำพันธ์ 2564



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

31 ซ้ือ Adapter Notebook Dell 2,140.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
32238 ลงวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 
2564

32 ซ้ือแบตเตอร่ี Notebook HP 440 G2 3,424.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
32238 ลงวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 
2564

33 ซ้ือแบตเตอร่ี Notebook HP 440 G3 3,424.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
32238 ลงวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 
2564

34 ซ้ือน้ ำด่ืม กพส. 2,606.40               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2101/16736 ลงวันท่ี 24
 กุมภำพันธ์ 2564


