
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร 10,177.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บรรณสำร สเตช่ันเนอร่ี หจก.บรรณสำร สเตช่ันเนอร่ี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2564         
  1 เมษำยน 2564

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จ ำนวน 7 รำยกำร 33,384.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2564         
  2 เมษำยน 2564

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 5,656.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2564         
  22 เมษำยน 2564

4
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) จ.
เชียงใหม่

13,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรินทร์ อำจเจริญ นำยสุรินทร์ อำจเจริญ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 105/2564       
   1 เมษำยน 2564

5
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) จ.ชลบุรี
 และ จ.ระยอง

4,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิรพงศ์ ศรีนิล นำยวิรพงศ์ ศรีนิล เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 105.1/2564    
     2 เมษำยน 2564

6
จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 
เคร่ือง

21,057.60 เฉพำะเจำะจง หจก.รวมช่ำง หจก.รวมช่ำง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 106/2564       
   5 เมษำยน 2564

7
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) จ.
นครศรีธรรมรำช และ จ.ตรัง

15,400.00             เฉพำะเจำะจง นำยเชิดศักด์ิ นุชพุก นำยเชิดศักด์ิ นุชพุก เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 107/2564       
   5 เมษำยน 2564

8 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ ไป จ.ปรำจีนบุรี 14,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักด์ิ แสงแจ่ม นำยสุรศักด์ิ แสงแจ่ม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 108/2564       
   9 เมษำยน 2564

9 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ ไป จ.สระบุรี 3,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระชัย นงนุช นำยวีระชัย นงนุช เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 109/2564       
   9 เมษำยน 2564

10 จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ ไป จ.ระยอง 8,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระชัย นงนุช นำยวีระชัย นงนุช เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 110/2564       
   9 เมษำยน 2564

11
จ้ำงต่ออำยุลิขสิทธ์ิโปรแกรม ส ำหรับประชุม
ผ่ำนระบบวิดีโอทำงไกล Cisco Webex

36,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท คอม โปร จ ำกัด บริษัท สมำร์ท คอม โปร จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 111/2564       
   21 เมษำยน 2564

12 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 16 รำยกำร 8,150.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 112/2564       
   22 เมษำยน 2564

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,558.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 113/2564       
   30 เมษำยน 2564

14 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 46,636.37             เฉพำะเจำะจง นำยขำว ฉิมเกิด นำยขำว ฉิมเกิด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
131/2564 19 เมษำยน 2564

15 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 74,500.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุประวีณ์ คูหธนเสถียร นำงสำวสุประวีณ์ คูหธนเสถียร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
132/2564 29 เมษำยน 2564

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

16 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 74,500.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐิฌำ ผิวทอง นำงสำวณฐิฌำ ผิวทอง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
133/2564 29 เมษำยน 2564

17 จ้ำงบริกำรเก็บเอกสำรรำชกำร 1,634.96               เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
0297185 ลงวันท่ี 5 เมษำยน 
2564

18 ซ้ือน้ ำด่ืม กวผ. 1,498.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2103/20461 ลงวันท่ี 2 
เมษำยน 2564

19 ซ้ือน้ ำด่ืม กยผ. 1,840.40               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2103/20454 ลงวันท่ี 2 
เมษำยน 2564

20 ซ้ือน้ ำด่ืม กลช. 1,455.20               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2103/20453 ลงวันท่ี 5 
เมษำยน 2564

21 ซ้ือน้ ำด่ืม กพส. 1,583.60               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2103/20463 ลงวันท่ี 5 
เมษำยน 2564

22 ซ้ือน้ ำด่ืม กนต. 898.80                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2103/20460 ลงวันท่ี 5 
เมษำยน 2564

23 ซ้ือน้ ำด่ืม กตป. 941.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2103/20458 ลงวันท่ี 5 
เมษำยน 2564

24 ซ้ือน้ ำด่ืม กชพ. 727.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2103/20457 ลงวันท่ี 7 
เมษำยน 2564

25 ซ้ือน้ ำด่ืม กปอ. 1,626.40               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2103/20462 ลงวันท่ี 7
เมษำยน 2564

26 ซ้ือน้ ำด่ืม กบด. 470.80                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2103/20459 ลงวันท่ี 7 
เมษำยน 2564

27 ซ้ือน้ ำด่ืม กบก. 1,027.20               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2103/20456 ลงวันท่ี 7 
เมษำยน 2564

28 ซ้ือน้ ำด่ืม กธศ. 684.80                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2103/20455 ลงวันท่ี 8 
เมษำยน 2564

29
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรบอร์ดติด
ประกำศ

4,375.23               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ำกัด บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV 6404-0202 ลงวันท่ี 19 
เมษำยน 2564


