
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20 รำยกำร 221,746.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์ อ้ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท มิสเตอร์ อ้ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2564         
 5 พฤษภำคม 2564

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 43,335.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2564         
 6 พฤษภำคม 2564

3
ซ้ือขำต้ังส ำหรับป้ำยประชำสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์

8,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท คอม โปร จ ำกัด บริษัท สมำร์ท คอม โปร จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2564         
 11 พฤษภำคม 2564

4
ซ้ือวัสดุส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 2
 รำยกำร

8,667.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2564         
 18 พฤษภำคม 2564

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 11,658.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45.1/2564       
   20 พฤษภำคม 2564

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 31 รำยกำร 209,114.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2564         
 21 พฤษภำคม 2564

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,741.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2564         
 21 พฤษภำคม 2564

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 41 รำยกำร 49,134.40 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำร สเตช่ันเนอร่ี ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำร สเตช่ันเนอร่ี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2564         
 24 พฤษภำคม 2564

9
จ้ำงออกแบบตกแต่งผนังห้องประชุม และ
จ้ำงออกแบบตกแต่งผนังแบบมีล้อเล่ือน

499,690.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอเชียยูทิลิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเชียยูทิลิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 114/2564       
   25 พฤษภำคม 2564

10 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 70,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวภำนิชำ คันชิต นำงสำวภำนิชำ คันชิต เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
134/2564 11 พฤษภำคม 2564

11 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 68,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยปกรณ์ หล ำสวัสด์ิ นำยปกรณ์ หล ำสวัสด์ิ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
135/2564 31 พฤษภำคม 2564

12 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 60,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยเนติพงษ์ แผนจันทึก นำยเนติพงษ์ แผนจันทึก เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
136/2564 31 พฤษภำคม 2564

13 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 4,635.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริกำร จ ำกัด บริษัท รุ่งโรฒณ์บริกำร จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
I1169384-5 ลงวันท่ี 7 
พฤษภำคม 2564

14 ซ้ือน้ ำด่ืม กชพ. 513.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2104/17711 ลงวันท่ี 17
 พฤษภำคม 2564

15 ซ้ือน้ ำด่ืม กยผ. 813.20                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2104/17708 ลงวันท่ี 17
 พฤษภำคม 2564

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

16 ซ้ือน้ ำด่ืม กธศ. 428.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2104/17709 ลงวันท่ี 17
 พฤษภำคม 2564

17 ซ้ือน้ ำด่ืม กวผ. 941.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2104/17715 ลงวันท่ี 17
 พฤษภำคม 2564

18 ซ้ือน้ ำด่ืม กนต. 470.80                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2104/17714 ลงวันท่ี 17
 พฤษภำคม 2564

19 ซ้ือน้ ำด่ืม กปอ. 856.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2104/17716 ลงวันท่ี 17
 พฤษภำคม 2564

20 ซ้ือน้ ำด่ืม กพส. 856.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2104/17717 ลงวันท่ี 18
 พฤษภำคม 2564

21 ซ้ือน้ ำด่ืม กตป. 556.40                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2104/17712 ลงวันท่ี 19
 พฤษภำคม 2564

22 ซ้ือน้ ำด่ืม สลก. 3,552.40               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2104/17706 ลงวันท่ี 21
 พฤษภำคม 2564

23 ซ้ือน้ ำด่ืม กบก. 556.40                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2104/17710 ลงวันท่ี 21
 พฤษภำคม 2564

24 ซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 4,200.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
32442 ลงวันท่ี 19 พฤษภำคม 
2564

25 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 11 รำยกำร 2,350.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6400150 ลงวันท่ี 19 
พฤษภำคม 2564

26 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟ 2,568.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
32412 ลงวันท่ี 19 พฤษภำคม 
2564

27 จ้ำงท ำป้ำยหน้ำห้องผู้บริหำร 428.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีทีเอ แอนด์เวอร์ จ ำกัด บริษัท พีทีเอ แอนด์เวอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ลงวันท่ี 19 พฤษภำคม 2564


