
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือกล่องเอกสาร จ านวน 2 รายการ 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565         
   28 ตุลาคม 2564

2

จ้างท าข่าวตัดปะจากหนังสือพิมพ์ (New 
Clippings) ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของ
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

118,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2565        
    11 ตุลาคม 2564

3
จ้างบริการเก็บรักษาแผ่นพ้ืนยก (Raised 
floor) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

13,018.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2565        
    18 ตุลาคม 2564

4

จ้างด าเนินการโครงการบ ารุงรักษา
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 
แบบ on Cloud ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

235,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2565        
    18 ตุลาคม 2564

5

จ้างด าเนินการโครงการบ ารุงรักษาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Content) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ2565

256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2565        
    18 ตุลาคม 2564

6
จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์และเคร่ืองแสกน
เนอร์ จ านวน 5 เคร่ือง

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัดบริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2565        
    20 ตุลาคม 2564

7 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารสี 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2565        
    25 ตุลาคม 2564

8
จ้างจัดงานแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนในการ
เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติ

300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ากัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2565        
    26 ตุลาคม 2564

9 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 9,630.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัดบริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2565        
    29 ตุลาคม 2564

10 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 3,500.00               เฉพาะเจาะจง นายวรุณธัณ  แย้มขจร นายวรุณธัณ  แย้มขจร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 1/2565           
    8 ตุลาคม 2564

11 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร  กดมงคล นางสาวนภาพร  กดมงคล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 2/2565           
    8 ตุลาคม 2564

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

12 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวิไลวรรณ  อยู่ส าราญ นางสาวิไลวรรณ  อยู่ส าราญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 3/2565           
    8 ตุลาคม 2564

13 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร  มีมาก นางสาวธนพร  มีมาก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 4/2565           
    8 ตุลาคม 2564

14 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ชญาน์ทิพ  กุลสุขรังสรรค์ น.ส.ชญาน์ทิพ  กุลสุขรังสรรค์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 5/2565           
    8 ตุลาคม 2564

15 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา  ศรีวิรัตน์ นางสาววรรณา  ศรีวิรัตน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 6/2565           
     11 ตุลาคม 2564

16 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00           เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ  ห้วยหงส์ทอง นายศรายุทธ  ห้วยหงส์ทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 7/2565           
     11 ตุลาคม 2564

17 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์  ใจแข็ง นายธนวัฒน์  ใจแข็ง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 8/2565           
     12 ตุลาคม 2564

18 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเด่นพงษ์  น้ านวล นายเด่นพงษ์  น้ านวล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 9/2565           
     11 ตุลาคม 2564

19 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ม่วงขาว นายปราโมทย์  ม่วงขาว เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 10/2565         
       11 ตุลาคม 2564

20 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นายพัชรเมศร์  วิบูลธรรมรักษ์ นายพัชรเมศร์  วิบูลธรรมรักษ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 11/2565         
       11 ตุลาคม 2564

21 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐิฌา  ผิวทอง นางสาวณฐิฌา  ผิวทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 12/2565         
       11 ตุลาคม 2564

22 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นายกฤตเมธ  ปิยะพันธ์ นายกฤตเมธ  ปิยะพันธ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 13/2565         
       11 ตุลาคม 2564

23 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณรดา  สุขนา นางสาววรรณรดา  สุขนา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 14/2565         
       11 ตุลาคม 2564

24 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00           เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์  ผลทอง นายชัยรัตน์  ผลทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 15/2565         
       11 ตุลาคม 2564

25 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง นายพลกฤต จะรา นายพลกฤต จะรา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 16/2565         
       11 ตุลาคม 2564

26 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 156,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวญาสุมินทร์  เป่ียมพล นางสาวญาสุมินทร์  เป่ียมพล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 17/2565         
       11 ตุลาคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

27 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสุทัศ  เวียงสมุทร์ นายสุทัศ  เวียงสมุทร์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 18/2565         
       11 ตุลาคม 2564

28 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุประวีณ์  คูหธนเสถียร นางสาวสุประวีณ์  คูหธนเสถียร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 19/2565         
       11 ตุลาคม 2564

29 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเนติพษ์  แผนจันทึก นายเนติพษ์  แผนจันทึก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 20/2565         
       11 ตุลาคม 2564

30 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวลาวัลย์ กุลหุ่น นางสาวลาวัลย์ กุลหุ่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 21/2565         
       11 ตุลาคม 2564

31 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นายไพเลิศ  เขียวค า นายไพเลิศ  เขียวค า เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 22/2565         
       11 ตุลาคม 2564

32 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา  รูปโปร่ง น.ส.ปวีณา  รูปโปร่ง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 23/2565         
       11 ตุลาคม 2564

33 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 114,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  สุวรรณ นายวิชัย  สุวรรณ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 24/2565         
       11 ตุลาคม 2564

34 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีวรรณ  นวนแป้น นางสาวจุรีวรรณ  นวนแป้น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 25/2565         
       11 ตุลาคม 2564

35 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ์  สหัสสุขม่ันคง นายเอกลักษณ์  สหัสสุขม่ันคง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 26/2565         
       11 ตุลาคม 2564

36 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  ศักด์ิภู่ นางสาวนริศรา  ศักด์ิภู่ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 27/2565         
       11 ตุลาคม 2564

37 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 228,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเศรษฐวัชร  เชิดฉาย นายเศรษฐวัชร  เชิดฉาย เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 28/2565         
       11 ตุลาคม 2564

38 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเจตนิพิฐ  ถาวรวุธ นายเจตนิพิฐ  ถาวรวุธ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 29/2565         
       11 ตุลาคม 2564

39 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 202,866.76           เฉพาะเจาะจง นางสาววิลัยลักษณ์  แย้มศิริ นางสาววิลัยลักษณ์  แย้มศิริ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 30/2565         
       11 ตุลาคม 2564

40 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาภัค  สีเหลือง น.ส.กัญญาภัค  สีเหลือง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 31/2565         
       11 ตุลาคม 2564

41 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.กรุณา คงกล่ า น.ส.กรุณา คงกล่ า เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 32/2565         
       11 ตุลาคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

42 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.เนศิรินทร์  น้อยโม้ น.ส.เนศิรินทร์  น้อยโม้ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 33/2565         
       11 ตุลาคม 2564

43 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.วนาลี  ศรีทองปลอด น.ส.วนาลี  ศรีทองปลอด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 34/2565         
       11 ตุลาคม 2564

44 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง นายนิรุต ไผ่เรือง นายนิรุต ไผ่เรือง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 35/2565         
       11 ตุลาคม 2564

45 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤตภรณ์  นุชพ่วง น.ส.กฤตภรณ์  นุชพ่วง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 36/2565         
       11 ตุลาคม 2564

46 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิชา  ศรีวะรมย์ น.ส.ศศิชา  ศรีวะรมย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 37/2565         
       11 ตุลาคม 2564

47 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤษณา  พัฒนาล้ีสกุล น.ส.กฤษณา  พัฒนาล้ีสกุล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 38/2565         
       11 ตุลาคม 2564

48 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.สุมน  ช้ันบุญ น.ส.สุมน  ช้ันบุญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 39/2565         
       11 ตุลาคม 2564

49 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนัญญา  ฉันทะวิบูลย์ น.ส.ชนัญญา  ฉันทะวิบูลย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 40/2565         
       11 ตุลาคม 2564

50 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร  หวังพิทักษ์ น.ส.ฑิฆัมพร  หวังพิทักษ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 41/2565         
       11 ตุลาคม 2564

51 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00           เฉพาะเจาะจง นายพรพัฒน์  กาวิละ นายพรพัฒน์  กาวิละ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 42/2565         
       11 ตุลาคม 2564

52 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกกานต์  ถ่ินส าราญ น.ส.กนกกานต์  ถ่ินส าราญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 43/2565         
       11 ตุลาคม 2564

53 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวทักษพร  ครุยทอง นางสาวทักษพร  ครุยทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 44/2565         
       11 ตุลาคม 2564

54 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐชยาภรณ์  คุณพันธ์ น.ส.ณัฐชยาภรณ์  คุณพันธ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 46/2565         
       11 ตุลาคม 2564

55 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริกาญจน์  ชลพิทักษ์วงศ์ น.ส.ศิริกาญจน์  ชลพิทักษ์วงศ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 47/2565         
       11 ตุลาคม 2564

56 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00           เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ทวี  จูรัตน์ นายพงษ์ทวี  จูรัตน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 48/2565         
       11 ตุลาคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

57 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ชิดชนก  ดิชวงศ์ น.ส.ชิดชนก  ดิชวงศ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 49/2565         
       11 ตุลาคม 2564

58 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณนภา  มณีกุล นางสาววรรณนภา  มณีกุล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 50/2565         
       11 ตุลาคม 2564

59 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคปภัสร์  มาตะราช นางสาวภัคปภัสร์  มาตะราช เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 51/2565         
       11 ตุลาคม 2564

60 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวญานิกา  มุขแก้ว นางสาวญานิกา  มุขแก้ว เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 52/2565         
       11 ตุลาคม 2564

61 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน์  แก้วทวี น.ส.ศิริรัตน์  แก้วทวี เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 53/2565         
       11 ตุลาคม 2564

62 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 192,000.00           เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  ต้ังเกียรติศิริ นายพิชิต  ต้ังเกียรติศิริ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 54/2565         
       11 ตุลาคม 2564

63 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ไอณัฐดา  ศรีส าเภา น.ส.ไอณัฐดา  ศรีส าเภา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 55/2565         
       11 ตุลาคม 2564

64 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.นลินี  ชัยสนิท น.ส.นลินี  ชัยสนิท เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 56/2565         
       11 ตุลาคม 2564

65 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐรวี  อุสาวัฒนสิน นางสาวรัฐรวี  อุสาวัฒนสิน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 57/2565         
       11 ตุลาคม 2564

66 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  แสงศรี นายณัฐวุฒิ  แสงศรี เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 58/2565         
       11 ตุลาคม 2564

67 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง นายดนัย  รอดเริง นายดนัย  รอดเริง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 59/2565         
       11 ตุลาคม 2564

68 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจวรรณ  จันทร์เนตร น.ส.เบญจวรรณ  จันทร์เนตร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 60/2565         
       11 ตุลาคม 2564

69 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพร  ช่ืนวัฒนา นางสาวสิริพร  ช่ืนวัฒนา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 61/2565         
       11 ตุลาคม 2564

70 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 189,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.วริษฐา  สง่าเมือง น.ส.วริษฐา  สง่าเมือง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 62/2565         
       11 ตุลาคม 2564

71 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 213,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ  ปัญญายงค์ น.ส.พรพรรณ  ปัญญายงค์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 63/2565         
       11 ตุลาคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

72 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 204,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.นงลักษณ์  วิมานรัก น.ส.นงลักษณ์  วิมานรัก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 64/2565         
       11 ตุลาคม 2564

73 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญานต์  ศรีภิลา นางสาวกัญญานต์  ศรีภิลา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 65/2565         
       11 ตุลาคม 2564

74 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววริษฐา  จงวิสุทธ์ิ นางสาววริษฐา  จงวิสุทธ์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 66/2565         
       11 ตุลาคม 2564

75 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวโชตินันท์  จ่ันประดิษฐ์ นางสาวโชตินันท์  จ่ันประดิษฐ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 67/2565         
       11 ตุลาคม 2564

76 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัชชา  ผดุงชาติ นางสาวธนัชชา  ผดุงชาติ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 68/2565         
       11 ตุลาคม 2564

77 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤภร  กังแฮ นางสาวนฤภร  กังแฮ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 69/2565         
       11 ตุลาคม 2564

78 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 198,000.00           เฉพาะเจาะจง นายพงศ์วรุตม์  ธีระวัฒน์ นายพงศ์วรุตม์  ธีระวัฒน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 70/2565         
       11 ตุลาคม 2564

79 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์  วงศ์หม่ัน นายอลงกรณ์  วงศ์หม่ัน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 71/2565         
       11 ตุลาคม 2564

80 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.จินห์จุฑา  จิตรอนันตรัตน์ น.ส.จินห์จุฑา  จิตรอนันตรัตน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 72/2565         
       11 ตุลาคม 2564

81 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง นายชิณวัฒน์  วันจิตร นายชิณวัฒน์  วันจิตร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 73/2565         
       11 ตุลาคม 2564

82 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 186,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา  ป้ันทอง นางสาวอาภัสรา  ป้ันทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 74/2565         
       11 ตุลาคม 2564

83 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 216,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญมณี  แสงสุข น.ส.กัญมณี  แสงสุข เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 75/2565         
       11 ตุลาคม 2564

84 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 210,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัญทินัญฉ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ น.ส.ภัญทินัญฉ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 76/2565         
       11 ตุลาคม 2564

85 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฏภุชงค์  กรมแขวง นางสาวนาฏภุชงค์  กรมแขวง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 77/2565         
       11 ตุลาคม 2564

86 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา  เดละ นางสาวชนาภา  เดละ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 78/2565         
       11 ตุลาคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

87 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 180,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนพิน  จันทร์รัศมี นางสาวพรนพิน  จันทร์รัศมี เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 79/2565         
       11 ตุลาคม 2564

88 จัดซ้ือน้ าด่ืม กยผ. 17,976.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 80/2565         
       14 ตุลาคม 2564

89 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 173,500.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐอร  สุภาพร นางสาวณัฐอร  สุภาพร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 81/2565         
       15 ตุลาคม 2564

90 จัดซ้ือน้ าด่ืม กตป. 15,408.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 82/2565         
       15 ตุลาคม 2564

91 จัดซ้ือน้ าด่ืม กพส. 12,326.40             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 83/2565         
       18 ตุลาคม 2564

92 จัดซ้ือน้ าด่ืม กบก. 14,124.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 84/2565         
       27 ตุลาคม 2564

93 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 187,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา จินดา นางสาวศศินา จินดา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 85/2565         
       29 ตุลาคม 2564

94 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 165,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสหทัต เป่าสง่า นายสหทัต เป่าสง่า เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 86/2565         
       29 ตุลาคม 2564

95 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 169,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรารัตน์ อึงสะกาว นางสาวจิรารัตน์ อึงสะกาว เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 87/2565         
       29 ตุลาคม 2564

96 จัดซ้ือน้ าด่ืม กชพ. 8,388.80               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 88/2565         
       29 ตุลาคม 2564

97

จ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,960,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 1/2565             
    ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564

98
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรส่ือสาร
ข้อมูลความเร็วสูง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

970,000.00           
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัดบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด

สัญญาเลขท่ี 2/2565             
    ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2564
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

99
เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

500,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัดบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 3/2565             
    ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2564

100
จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

100,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด บริษัท ไอเจนโก้ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 4/2565             
    ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564

101
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3,559,680.00         
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด

สัญญาเลขท่ี 5/2565             
    ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2564

102

จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดการส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม เพ่ือความย่ังยืน
ตามภูมินิเวศ การจัดท าผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์
แหล่งศิลปกรรมรายประเภท และการ
จัดท าผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติราย
ประเภทในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม รายประเภท 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (ตอนล่าง)

3,300,000.00          เฉพาะเจาะจง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 6/2565             
    ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2564

103

จ้างบริการเก็บรักษาเอกสารราชการ
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1,300,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 7/2565             
    ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2564

104
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและงาน
ดูแลห้องประชุม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565

1,439,103.53         
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด

สัญญาเลขท่ี 8/2565             
    ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2564


