
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 10,958.94 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/2564         
     3  สิงหำคม 2564

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 7,035.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 73/2564         
     3  สิงหำคม 2564

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 49 รำยกำร 101,381.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 74/2564         
     4  สิงหำคม 2564

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 35,213.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/2564         
     4  สิงหำคม 2564

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 12,992.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 76/2564         
     6  สิงหำคม 2564

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร 44,005.89 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 77/2564         
     6  สิงหำคม 2564

7 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 54,992.65             เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 78/2564         
     18  สิงหำคม 2564

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 93,312.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 79/2564         
     18  สิงหำคม 2564

9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 18,934.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 80/2564         
     19  สิงหำคม 2564

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 102,484.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 81/2564         
     19  สิงหำคม 2564

11 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 13,642.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 82/2564         
     20  สิงหำคม 2564

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 19 รำยกำร 161,430.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 83/2564         
     20  สิงหำคม 2564

13 ซ้ือพำทิช่ัน 46,962.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 84/2564         
     23  สิงหำคม 2564

14 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 11,900.01 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เพ้นท์ โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ที เพ้นท์ โปรดักส์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 85/2564         
     30  สิงหำคม 2564

15 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กระดำษ A4 (1,400 รีม) 142,310.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 86/2564         
     31  สิงหำคม 2564

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

16 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,671.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ.เอ.แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 128/2564       
   4  สิงหำคม 2564

17 จ้ำงพิมพ์เอกสำรเผยแพร่ จ ำนวน 3 เร่ือง 159,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรรณกรณ์ วรวลัยษณ์ นำยวรรณกรณ์ วรวลัยษณ์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 129/2564       
   5  สิงหำคม 2564

18
จ้ำงสแกนเอกสำรเก่ียวกับกำรขอรับ
ใบอนุญำตฯ

50,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 130/2564       
   5  สิงหำคม 2564

19 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 31 รำยกำร 12,940.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 131/2564       
   13  สิงหำคม 2564

20
จ้ำงปรับปรุงระบบติดตำมประเมินผล
นโยบำยและแผนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม

60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิสเต็มส์ ไพร์ม จ ำกัด บริษัท ซิสเต็มส์ ไพร์ม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 132/2564       
   16  สิงหำคม 2564

21
จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรโต๊ะ 
เก้ำอ้ี

6,313.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 133/2564       
   4  สิงหำคม 2564

22
จ้ำงท ำเอกสำรเผยแพร่ติดตำมจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม

45,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 134/2564       
   23  สิงหำคม 2564

23 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 21,960.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 135/2564       
   23  สิงหำคม 2564

24 จ้ำงจัดท ำโล่ 19,668.00 เฉพำะเจำะจง ศิลป์ฟ้ำอุตสำหกรรมพลำสติก ศิลป์ฟ้ำอุตสำหกรรมพลำสติก เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 136/2564       
   23  สิงหำคม 2564

25 จ้ำงพิมพ์หนังสือแนวทำง EIA 70,620.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 137/2564       
   24  สิงหำคม 2564

26 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,985.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 138/2564       
   31  สิงหำคม 2564

27
จ้ำงจัดพิมพ์รำยงำนประจ ำปี 2564 กองทุน
ส่ิงแวดล้อม

139,956.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับพิเคช่ัน จ ำกัด บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับพิเคช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
141/2564  11 สิงหำคม 2564

28 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 17,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววิมลมำศ เจียรมำศ นำงสำววิมลมำศ เจียรมำศ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
142/2564  31 สิงหำคม 2564



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

29 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤตเมธ ปิยะพันธ์ นำยกฤตเมธ ปิยะพันธ์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 
143/2564  31 สิงหำคม 2564

30

จ้ำงท่ีปรึกษำจ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรกำร
ประเมินอำคำรสีเขียว ส ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม (Green Building)

995,100.00 คัดเลือก บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 62/2564  ลงวันท่ี
 24 สิงหำคม 2564

31 ซ้ือน้ ำด่ืม กวผ. 342.40                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2107/18165 ลงวันท่ี 9 
สิงหำคม 2564

32 ซ้ือน้ ำด่ืม กพส. 385.20                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2107/18167 ลงวันท่ี 9 
สิงหำคม 2564

33 ซ้ือน้ ำด่ืม กตป. 299.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2107/18162 ลงวันท่ี 10
 สิงหำคม 2564

34 ซ้ือน้ ำด่ืม  กปอ. 256.80                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2107/18166  ลงวันท่ี 
10 สิงหำคม 2564

35 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 5,225.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริกำร (2525) จ ำกัด บริษัท รุ่งโรฒณ์บริกำร (2525) จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
2007-571/575 ลงวันท่ี 11 
สิงหำคม 2564

36 ซ้ือน้ ำด่ืม กธศ. 256.80                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2107/18160 ลงวันท่ี 13
 สิงหำคม 2564

37 ซ้ือน้ ำด่ืม กบก. 313.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2107/18161 ลงวันท่ี 16
 สิงหำคม 2564

38 ซ้ือน้ ำด่ืม  กยผ. 299.60                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2107/18159 ลงวันท่ี 16
 สิงหำคม 2564

39 ซ้ือน้ ำด่ืม  สลก. 2,953.20               เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2107/18158 ลงวันท่ี 24
 สิงหำคม 2564

40 ซ้ือน้ ำด่ืม  กพส. 470.80                 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2107/18164 ลงวันท่ี 23
 สิงหำคม 2564

41 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,540.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6400474 ลงวันท่ี 31 
สิงหำคม 2564



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

42 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์แบบหัวเข็ม 4,815.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
32751 ลงวันท่ี 20 สิงหำคม 
2564

43 จ้ำท ำตรำยำง 1,420.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6400475 ลงวันท่ี 31 
สิงหำคม 2564


