
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 28 รำยกำร 53,286.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 49/2564         
     4 มิถุนำยน 2564

2
ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ เคร่ืองเทเล 
     พอรมเตอร์ (Teleprompter)

23,005.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สตูดี-ดี ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สตูดี-ดี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2564         
     11 มิถุนำยน 2564

3 ซ้ือกล้องถ่ำยภำพน่ิงแบบดิจิตอล 179,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออวิด้ำ จ ำกัด บริษัท ออวิด้ำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 51/2564         
     14 มิถุนำยน 2564

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 12,694.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2564         
     16 มิถุนำยน 2564

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 12 รำยกำร 201,395.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2564         
     16 มิถุนำยน 2564

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 7,704.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2564         
     17 มิถุนำยน 2564

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 38 รำยกำร 245,657.02           เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีก้ำ บีชเน็ต จ ำกัด บริษัท ลีก้ำ บีชเน็ต จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2564         
     18 มิถุนำยน 2564

8 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 2 รำยกำร 95,337.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอส เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2564         
     23 มิถุนำยน 2564

9 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 10,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไฟรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไฟรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 57/2564         
     24 มิถุนำยน 2564

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร 69,710.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2564         
     29 มิถุนำยน 2564

11 ซ้ือแบตเตอร่ีโน้ตบุ๊ค 6,420.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2564         
     30 มิถุนำยน 2564

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 26 รำยกำร 36,446.34 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไมรโคร ซับเอ็นเตอร์ไพรส์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไมรโคร ซับเอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2564         
     30 มิถุนำยน 2564

13
จ้ำงถ่ำยเอกสำรประชุมคณะกรรมกำร
ส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ คร้ังท่ี 3

37,090.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปป้ี เอ็กซ์เพลส์ ร้ำนก็อปป้ี เอ็กซ์เพลส์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 115/2564       
   11 มิถุนำยน 2564

14
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) จ.
จันทบุรี

13,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมุนไพร โรจนะ นำยสมุนไพร โรจนะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 116/2564       
   24 มิถุนำยน 2564

15 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 22 รำยกำร 10,375.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 117/2564       
   24  มิถุนำยน 2564

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

16
จ้ำงพิมพ์หนังสือ ระบบกำรประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย

230,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรรณกรณ์ วรวลัยษณ์ นำยวรรณกรณ์ วรวลัยษณ์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 118/2564       
   25 มิถุนำยน 2564

17 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 51,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัญกำนต์ ศรีภิลำ นำงสำวกัญกำนต์ ศรีภิลำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
137/2564 30 มิถุนำยน 2564

18

จ้ำงเหมำจัดประชุมวิชำกำร ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี พ.ศ. 2564 รูปแบบ
ออนไลน์

497,122.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ส่ือท ำดี จ ำกัด บริษัท ส่ือท ำดี จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 55/2564  ลงวันท่ี
 9 มิถุนำยน 2564

19
ประกวดรำคำจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันสำกลแห่งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564

1,070,000.00         
 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท บ๊ิกแอนด์ลอง จ ำกัด บริษัท บ๊ิกแอนด์ลอง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 56/2564  ลงวันท่ี
 15 มิถุนำยน 2564

20

จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน ของ
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ)

497,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอเซีย ยูทิลิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเซีย ยูทิลิต้ี กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 57/2564  ลงวันท่ี
 17 มิถุนำยน 2564

21 ซ้ือน้ ำด่ืม กนต. 214.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2105/19362 ลงวันท่ี 4 
มิถุนำยน 2564

22 ซ้ือน้ ำด่ืม กพส. 299.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2105/19365 ลงวันท่ี 7 
มิถุนำยน 2564

23 ซ้ือน้ ำด่ืม กบก. 85.60                   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2105/19358 ลงวันท่ี 7 
มิถุนำยน 2564

24 ซ้ือน้ ำด่ืม กลช. 214.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2105/19365 ลงวันท่ี 7 
มิถุนำยน 2564

25 ซ้ือน้ ำด่ืม กวผ. 299.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2105/19363 ลงวันท่ี 7 
มิถุนำยน 2564

26 ซ้ือน้ ำด่ืม กธศ. 214.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 210519357 ลงวันท่ี 7 
มิถุนำยน 2564

27 ซ้ือน้ ำด่ืม กบด. 128.40                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2105/19361 ลงวันท่ี 8 
มิถุนำยน 2564



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

28 ซ้ือน้ ำด่ืม กตป. 128.40                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2105/19360 ลงวันท่ี 8 
มิถุนำยน 2564

29 ซ้ือน้ ำด่ืม กชพ. 128.40                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2105/19359 ลงวันท่ี 8
มิถุนำยน 2564

30 ซ้ือน้ ำด่ืม กยผ. 256.80                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2105/19356 ลงวันท่ี 9
มิถุนำยน 2564

31 ซ้ือน้ ำด่ืม กปอ. 85.60                   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2105/19364 ลงวันท่ี 11
 มิถุนำยน 2564

32 ซ้ือโทรศัพท์ แบบไร้สำย 1,990.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
32523 ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน 
2564

33 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 4,960.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งโรฒน์ บริกำร บริษัท รุ่งโรฒน์ บริกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
1170181 ลงวันท่ี 7 มิถุนำยน
2564

34 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,274.20               เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
21060062 ลงวันท่ี 23 
มิถุนำยน 2564

35 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,275.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6400360 ลงวันท่ี 25 
มิถุนำยน 2564

36 จ้ำงซ่อมโทรทัศน์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,900.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
32522 ลงวันท่ี 14 มิถุนำยน 
2564

37
จ้ำงบริกำรจดทะเบียนช่ือโดเมนและเช่ำช่ือ
โดเมนแบบรำยปี

856.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เอช จ ำกัด บริษัท ที เอช จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
21900150823 ลงวันท่ี 14 
มิถุนำยน 2564

38 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 3 รำยกำร 542.06                 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
TX641606-406 ลงวันท่ี 22 
มิถุนำยน 2564

39 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 6 รำยกำร 3,801.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6400359 ลงวันท่ี 25 
มิถุนำยน 2565

40 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1,369.60               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6404814 ลงวันท่ี 25 
มิถุนำยน 2565


