
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

1
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 3 
รำยกำร

13,321.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 87/2564             
      3 กันยำยน 2564

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 17,291.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 88/2564             
      3 กันยำยน 2564

3
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร และ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร

13,627.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 89/2564             
      3 กันยำยน 2564

4
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 6 
รำยกำร

49,926.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 90/2564             
      3 กันยำยน 2564

5
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 6 
รำยกำร

32,035.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 91/2564             
      6 กันยำยน 2564

6
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 1 
รำยกำร

5,542.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 92/2564             
      6 กันยำยน 2564

7
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 2 
รำยกำร

5,959.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 93/2564             
      9 กันยำยน 2564

8
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 7 
รำยกำร

35,663.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 94/2564             
      9 กันยำยน 2564

9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 7,190.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 95/2564             
      9 กันยำยน 2564

10 ซ้ือกระดำษต่อเน่ือง จ ำนวน 1 รำยกำร 9,576.50 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนำสุ เพรส ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนำสุ เพรส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 96/2564             
      9 กันยำยน 2564

11 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 102,024.50 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ไลท์ต้ิง 
จ ำกัด

บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ไลท์ต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 97/2564             
     29 กันยำยน 2564

12
ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ โทรทัศน์
แอลอีดี (LED TV) จ ำนวน 4 เคร่ือง

208,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 98/2564             
     30 กันยำยน 2564

13
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 20 
รำยกำร

175,918.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 99/2564             
    30 กันยำยน 2564

14
จ้ำงพิมพ์หนังสือรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรำกำรท่ีก ำหนด จ ำนวน 2 รำยกำร

60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.วี.ออฟเซ็ต บริษัท บี.วี.ออฟเซ็ต เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 140/2564          
     2  กันยำยน 2564

15
จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ฌอ 
8525 กทม. จ ำนวน 1 คัน

34,518.20 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทองเซอร์วิส อู่ช่ำงทองเซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 141/2564          
     9 กันยำยน 2564

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

16
จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 
เคร่ือง

6,521.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอมจ ำกัด บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอมจ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 142/2564          
    17 กันยำยน 2564

17
จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ฎค 
1798 กทม. จ ำนวน 1 คัน

52,494.20 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทองเซอร์วิส อู่ช่ำงทองเซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 143/2564          
    20 กันยำยน 2564

18
จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ Fuji xerox 
C5005d จ ำนวน 1 เคร่ือง

35,760.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอมจ ำกัด บริษัท สยำม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอมจ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 144/2564          
    27 กันยำยน 2564

19 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,424.00 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทองเซอร์วิส อู่ช่ำงทองเซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IN6408000028 10 กันยำยน 
2564

20 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 12 รำยกำร 4,480.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6400487 10 กันยำยน 2564

21 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 660.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6400501 16 กันยำยน 2564

22
จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 8 กค 
6810

1,536.52 เฉพำะเจำะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด REP21-00904 17 กันยำยน 2564

23
ซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 
รำยกำร

4,922.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 8982 22 กันยำยน 2564

24 จ้ำงถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,423.47 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก้อปป้ี เอ็กเพรส ร้ำน ก้อปป้ี เอ็กเพรส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด 0184 22 กันยำยน 2564

25 ซ้ือท่ีเย็บกระดำษ จ ำนวน 2 อัน 3,700.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IV6400505 23 กันยำยน 2564

26 ซ้ือน้ ำด่ืม กลช. 428.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2109/11336 28 กันยำยน 
2564

27 ซ้ือน้ ำด่ืม กธศ. 385.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2109/13265 28 กันยำยน 
2564

28 ซ้ือน้ ำด่ืม กชพ. 299.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2109/13267 28 กันยำยน 
2564

29 ซ้ือน้ ำด่ืม กพส. 642.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2109/13271 29 กันยำยน 
2564

30 ซ้ือน้ ำด่ืม กบก. 941.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2109/13266 29 กันยำยน 
2564

31 ซ้ือน้ ำด่ืม กนต. 1,241.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2109/13269 29 กันยำยน 
2564



ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรือการจ้าง

แบบ สขร.1
รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

32 ซ้ือน้ ำด่ืม กตป. 770.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2109/13268 29 กันยำยน 
2564

33 ซ้ือน้ ำด่ืม กวผ. 642.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IVDR 2109/ 29 กันยำยน 2564

34 ซ้ือน้ ำด่ืม กยผ. 256.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด IVDR 2109/29 กันยำยน 2564

35 ซ้ือน้ ำด่ืม สลก. 5,136.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IVDR 2109/13263 29 กันยำยน 
2564


