
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน และครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
 จ ำนวน 3 รำยกำร

12,358.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2565          
    6 กันยำยน 2565

2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 38,520.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ำกัด บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2565          
    16 กันยำยน 2565

3 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 21,293.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออวิด้ำ จ ำกัด บริษัท ออวิด้ำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2565          
    16 กันยำยน 2565

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร 139,891.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/2565          
   16 กันยำยน 2565

5
เช่ำห้องประชุมส ำหรับกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมสุขและคุณภำพชีวิตแก่คนในองค์กำร

36,915.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ ำกัด บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2565          
    20 กันยำยน 2565

6 จัดซ้ือบัตรข้ำรำชกำรบ ำเหน็จบ ำนำญ จ ำนวน 100 ใบ 12,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วี ซัคเซส พร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด บริษัท วี ซัคเซส พร้ินท์ต้ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2565          
    20 กันยำยน 2565

7 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 138,672.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ำกัด บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2565          
    26 กันยำยน 2565

8 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรตู้ใส่เอกสำร จ ำนวน 5 ใบ 19,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2565          
    27 กันยำยน 2565

9
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.เพชรบุรี 
วันท่ี 11-13 กันยำยน 2565

6,760.00 เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  บรรณกำร นำยปริญญำ  บรรณกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 137/2565        
   5 กันยำยน 2565

10
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.เพชรบุรี 
วันท่ี 13-16 กันยำยน 2565

22,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 138/2565        
   6 กันยำยน 2565

11 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 139/2565        
   7 กันยำยน 2565

12
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.เพชรบุรี 
วันท่ี 14-16 กันยำยน 2565

9,650.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนนท์ นิลนำก นำยธนนท์ นิลนำก เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 140/2565        
   12 กันยำยน 2565

13
จ้ำงออกแบบตกแต่งสถำนท่ีพร้อมจัดหำอุปกรณ์
ส ำหรับกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสุขและคุณภำพ
ชีวิตแก่คนในองค์กำร

64,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 140.1/2565      
     14 กันยำยน 2565

14
จ้ำงซ่อมเปล่ียนท่อน้ ำยำและเปล่ียนคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอำกำศ

18,190.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนีย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 141/2565        
   15 กันยำยน 2565

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กันยำยน 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กันยำยน 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

15 จ้ำงจัดท ำตรำยำง จ ำนวน 7 รำยกำร 5,040.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 142/2565        
   27 กันยำยน 2565

16
จ้ำงติดต้ังป้ำยช่ือหน่วยงำน ภำยใน สผ. จ ำนวน 29 
รำยกำร

20,169.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีทีเอ แอดเวอร์ จ ำกัด บริษัท พีทีเอ แอดเวอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 143/2565        
   28 กันยำยน 2565

17 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 3,850.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี IV6500378 ลงวันท่ี 12 
กันยำยน 2565

18 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 8กค6810 4,258.60 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี IN6509000033 ลงวันท่ี 
20 กันยำยน 2565

19 จ้ำงซ่อมโทรศัพท์เคล่ือนท่ี Iphone 12 Pro 535.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี อี ไอ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เอส พี อี ไอ จ ำกัด (มหำชน) เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี 1G9-2022-003731 ลง
วันท่ี 2 กันยำยน 2565

20 จ้ำงท ำป้ำยหน้ำห้องผู้บริหำร จ ำนวน 1 ป้ำย 749.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีทีเอ แอดเวอร์ จ ำกัด บริษัท พีทีเอ แอดเวอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี BL2022090006 ลงวันท่ี 
7 กันยำยน 2565

21 จ้ำงท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 1,605.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ตะวันออกอำร์ต จ ำกัด บริษัท ตะวันออกอำร์ต จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี 01/061 ลงวันท่ี 14 
กันยำยน 2565

22 จ้ำงพิมพ์เอกสำรแนบท้ำยกฎกระทรวงฯ 3,322.35 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี IVDR2209/11156 ลง
วันท่ี 19 กันยำยน 2565


