
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

1
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 19 รำยกำร และ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร

7,957.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2564         
     2  กรกฎำคม 2564

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 52,002.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีวันชำติ ร้ำนศรีวันชำติ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/2564         
     16  กรกฎำคม 2564

3 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 29 รำยกำร 209,697.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2564         
     19  กรกฎำคม 2564

4
ซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ รำยกำรกล้องประชุมทำงไกล
 Conference Cam และไมโครโฟนขยำย

302,275.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ท คอมโปร จ ำกัด บริษัท สมำร์ท คอมโปร จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2564         
     19  กรกฎำคม 2564

5 ซ้ืออุปกรณ์ Pocket wifi จ ำนวน 38 ชุด 91,485.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ์ไวร์เลส์ เน็ทเวอร์ค จ ำกัด บริษัท แอดวำนซ์ไวร์เลส์ เน็ทเวอร์ค จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2564         
     20  กรกฎำคม 2564

6 จัดซ้ือกล่องมำตรำฐำน 16,210.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2564         
     21  กรกฎำคม 2564

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 25 รำยกำร 129,256.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2564         
     22  กรกฎำคม 2564

8 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 490,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2564         
     23  กรกฎำคม 2564

9
ซ้ือน้ ำยำฆ่ำเช้ือ (เจลล้ำงมือ แอลกอฮอล์น้ ำ
และโฮโดรเจน) จ ำนวน 3 รำยกำร

48,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 69/2564         
     29  กรกฎำคม 2564

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 19 รำยกำร 160,724.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์อ๊ิงค์ จ ำกัด บริษัท มิสเตอร์อ๊ิงค์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2564         
     29  กรกฎำคม 2564

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 21,721.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/2564         
     29  กรกฎำคม 2564

12 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 2 เคร่ือง 5,885.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รวมช่ำง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รวมช่ำง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 119/2564       
   2 กรกฎำคม 2564

13
จ้ำงออกแบบและผลิตชุดนิทรรศกำร
กองทุนส่ิงแวดล้อม 29 ชุด

68,266.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไกด์ไลน์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไกด์ไลน์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 120/2564       
   5 กรกฎำคม 2564

14 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 31 รำยกำร 5,200.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 121/2564       
   14 กรกฎำคม 2564

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

15
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน 
ฮน 5617 กทม.

16,071.40 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 122/2564       
   14 กรกฎำคม 2564

16
จ้ำงแปลเอกสำรเป็นภำษำอังกฤษ จ ำนวน 4
 ฉบับ

10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัฒรำ ด ำริธรรมนิจ นำงสำวพัฒรำ ด ำริธรรมนิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 123/2564       
   15 กรกฎำคม 2564

17 จ้ำงท ำหนังสือแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำน EIA 74,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 124/2564       
   16 กรกฎำคม 2564

18
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน 
1กต 6295 กทม.

9,747.70 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 125/2564       
   29  กรกฎำคม 2564

19
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน 
ชข 6356 กทม.

13,246.60 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 126/2564       
  30 กรกฎำคม 2564

20 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,741.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 127/2564       
   30 กรกฎำคม 2564

21 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 39,677.41 เฉพำะเจำะจง นำยวิศวพงศ์  วุฒิพุธนันท์ นำยวิศวพงศ์  วุฒิพุธนันท์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
138/2564  12  กรกฎำคม 
2564

22 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 43,066.72 เฉพำะเจำะจง นำงสำวโชตินันท์ จันประดิษฐ์ นำงสำวโชตินันท์ จันประดิษฐ์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
139/2564  15  กรกฎำคม 
2564

23 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 35,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยนิรุต ไผ่เรือง นำยนิรุต ไผ่เรือง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
140/2564  30 กรกฎำคม 2564

24

จ้ำงออกแบบผลิตวีดิทัศน์ และบทควำม
พร้อมภำพประกอบภำรกิจของส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ)

498,085.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอเดีย ครีเอท จ ำกัด บริษัท ไอเดีย ครีเอท จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 59/2564  ลงวันท่ี
 1 กรกฎำคม 2564

25
ประกวดรำคำจ้ำงโครงกำรปรับปรุงระบบ
ฐำนข้อมูลด้ำนส่ิงแวดล้อมและพ้ืนท่ีสีเขียว 
(Thai Green Urban TGU)

995,000.00           
 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท อินฟิวส์ จ ำกัด บริษัท อินฟิวส์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 60/2564  ลงวันท่ี
 22 กรกฎำคม 2564



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

26

จ้างท่ีปรึกษาโครงการส ารวจความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ และความเช่ือม่ันต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

150,000.00           เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 61/2564  ลงวันท่ี
 30 กรกฎำคม 2564

27 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 4,835.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6400371 ลงวันท่ี 2 
กรกฎำคม 2564

28 ซ้ือน้ ำด่ืม กยผ. 856.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2106/19470 ลงวันท่ี 12
 กรกฎำคม 2564

29 ซ้ือน้ ำด่ืม กบก. 342.40                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2106/19472 ลงวันท่ี 9 
กรกฎำคม 2564

30 ซ้ือน้ ำด่ืม กนต. 556.40                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2106/19475 ลงวันท่ี 9
กรกฎำคม 2564

31 ซ้ือน้ ำด่ืม กผว. 513.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2106/19476 ลงวันท่ี 9
กรกฎำคม 2564

32 ซ้ือน้ ำด่ืม กตป. 470.80                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2106/19474 ลงวันท่ี 12
 กรกฎำคม 2564

33 ซ้ือน้ ำด่ืม กพส. 599.20                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2106/19478 ลงวันท่ี 12
 กรกฎำคม 2564

34 ซ้ือน้ ำด่ืม กธศ 299.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2106/19471 ลงวันท่ี 15
 กรกฎำคม 2564

35 ซ้ือน้ ำด่ืม สลก. 3,766.40               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2106/19468 ลงวันท่ี 30
 กรกฎำคม 2564

36 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,280.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
32715 ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม 
2564


