
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1
ซ้ือฉากก้ันห้อง (Partition) พร้อมติดต้ังและโต๊ะ
เก้าอ้ี

93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพร์ ไลท์ต้ิง จ ากัด บริษัท เอส เอส เอ็นเตอร์ไพร์ ไลท์ต้ิง จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2565           
     2 ธันวาคม 2564

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2565           
     14 ธันวาคม 2564

3 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 52,911.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เพ้น โปรดักส์ จ ากัด บริษัท ที เพ้น โปรดักส์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2565           
     17 ธันวาคม 2564

4 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 104,870.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เพ้น โปรดักส์ จ ากัด บริษัท ที เพ้น โปรดักส์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2565           
     20 ธันวาคม 2564

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ านวน 23 รายการ 266,264.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2565           
     21 ธันวาคม 2564

6
จ้างผลิตหนังสือคู่มือ การให้ค าแนะน า
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.บี.เค.การพิมพ์ จ ากัด บริษัท เอส.บี.เค.การพิมพ์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2565         
     3 ธันวาคม 2564

7
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง และเคร่ือง
ส ารองไฟ จ านวน 5 เคร่ือง)

15,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/2565         
     3 ธันวาคม 2564

8
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร)ไป-กลับ 
จ านวน 1 คัน

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประมูล วรวงค์ นายประมูล วรวงค์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 21/2565         
     7 ธันวาคม 2564

9
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร)ไปจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1 คัน จ านวน 2 วัน

5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญโชค ก้อนปัญญา นายบุญโชค ก้อนปัญญา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2565         
     7 ธันวาคม 2564

10
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) 
นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี วันท่ี 13-16 
ธันวาคม 2564

8,400.00               เฉพาะเจาะจง นายเชิดศักด์ิ นุชพุก นายเชิดศักด์ิ นุชพุก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23/2565         
     7 ธันวาคม 2564

11
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) สกลนคร วันท่ี
 13-15 ธันวาคม 2564

10,700.00             เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 24/2565         
     9 ธันวาคม 2564

12
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) สงขลา วันท่ี 
15-17 ธันวาคม 2564

7,900.00               เฉพาะเจาะจง นายนิพัทธ์ ไชยอุด นายนิพัทธ์ ไชยอุด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 25/2565         
     9 ธันวาคม 2564

13
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) สผ.-ระยอง 
วันท่ี 20-21 ธันวาคม 2564

3,600.00               เฉพาะเจาะจง นายปริญญา บรรณาการ นายปริญญา บรรณาการ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 26/2565         
     13 ธันวาคม 2564

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2564

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2564

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

14
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร)  วันท่ี 21-24 
ธันวาคม 2564

7,200.00               เฉพาะเจาะจง นายธีระพงศ์ สีนิล นายธีระพงศ์ สีนิล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27/2565         
     14 ธันวาคม 2564

15
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) ไปกลับ 
กรุงเทพ-อุทัยธานี

6,900.00               เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย กาญจน นายวุฒิชัย กาญจน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 28/2565         
     15 ธันวาคม 2564

16
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) ไปกลับ 
กรุงเทพ-อ านาจเจริญ

13,500.00             เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 29/2565         
     15 ธันวาคม 2564

17
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) ไปกลับ จ.
อยุธยา วันท่ี 14 ธันวาคม 2564

1,800.00               เฉพาะเจาะจง นายปริญญา บรรณาการ นายปริญญา บรรณาการ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30/2565         
     16 ธันวาคม 2564

18 จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) สผ.-สระบุรี 3,600.00               เฉพาะเจาะจง นายปริญญา บรรณาการ นายปริญญา บรรณาการ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31/2565         
     16 ธันวาคม 2564

19 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,521.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 32/2565         
     21 ธันวาคม 2564

20
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) กรุงเทพ - 
อุบลราชธานี วันท่ี 10-13 มกราคม 2565

24,800.00             เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 33/2565         
     28 ธันวาคม 2564

21 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 167,166.75           เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์ ศรีเลิศ นายอลงกรณ์ ศรีเลิศ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 97/2565         
       2 ธันวาคม 2564

22 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 143,500.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิน พรมสวัสด์ิ นางสาวปาลิน พรมสวัสด์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 98/2565         
       15 ธันวาคม 2564

23 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 151,866.67           เฉพาะเจาะจง กมลลักษณ์ พิลสุวรรณ กมลลักษณ์ พิลสุวรรณ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 99/2565         
       30 ธันวาคม 2564

24 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 151,866.76           เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา เทพสง่า นางสาววาสนา เทพสง่า เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 100/2565        
        30 ธันวาคม 2564

25 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 151,866.76           เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ผกา จันทร์เจตนาดี นางสาวพิมพ์ผกา จันทร์เจตนาดี เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 101/2565        
        30 ธันวาคม 2564

26
จ้างท่ีปรึกษาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและขยาย
เช่ือมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย

3,700,000.00         คัดเลือก บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 23/2565            
     ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ธันวำคม 2564

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

27
จ้างท่ีปรึกษาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการช้ันคุณภาพลุ่มน้ า ปีงบประมาณ 
2565

3,290,000.00         คัดเลือก บริษัท เทสโก้ จ ากัด บริษัท เทสโก้ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 24/2565            
     ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564

28
จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท าดัชนีสมรรถนะ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย

4,990,000.00         คัดเลือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 25/2565            
     ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564

29
จ้างท่ีปรึกษาโครงการถอดบทเรียน องค์ความรู้ 
และผลส าเร็จของโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน
เงินอุดหนุนจากกองทุนส่ิงแวดล้อม

3,000,000.00         คัดเลือก มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 26/2565            
     ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2564

30

ประกวดราคาจ้างจัดโครงการเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการด าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ

805,000.00           
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ากัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 27/2565            
     ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2564

31
จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
ให้สมดุลและย่ังยืน

2,990,000.00         คัดเลือก มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 28/2565            
     ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564

32
ประกวดราคาจ้างจัดท าเอกสารวิชาการ
สถานการณ์ส่ิงแวดล้อม และเอกสารเผยแพร่อ่ืนๆ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

800,000.00           
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท รีปร้ิน จ ากัด บริษัท รีปร้ิน จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 29/2565            
     ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2564

33

จ้างท่ีปรึกษาโครงการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะส้ินสุดแผน  
แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการติดตามผลและการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

2,200,000.00         คัดเลือก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 30/2565            
     ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2564

34
ประกวดราคาซ้ือระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

2,381,900.00         
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.แอ็คเซส คอม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.แอ็คเซส คอม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 31/2565            
     ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2564


