
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 14,800.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2565         
  2 กุมภำพันธ์ 2565

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กระดำษถ่ำยเอกสำร 41,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2565         
  4 กุมภำพันธ์ 2565

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 232,371.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2565         
  4 กุมภำพันธ์ 2565

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 14,552.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนำสุ เพรส ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนำสุ เพรส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2565         
  15 กุมภำพันธ์ 2565

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,052.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2565         
  21 กุมภำพันธ์ 2565

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 22,491.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2565         
  22 กุมภำพันธ์ 2565

7
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-กรุงเทพ-
สระบุรี วันท่ี 7 - 8 กุมภำพันธ์ 2565

5,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ บรรณำกำร นำยปริญญำ บรรณำกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 48/2565         
     2 กุมภำพันธ์ 2565

8
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-กรุงเทพ-
สุโขทัย วันท่ี 23 - 25 กุมภำพันธ์ 2565

10,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยปิยะนันท์ ย้ิมเยำะ นำยปิยะนันท์ ย้ิมเยำะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 49/2565         
     4 กุมภำพันธ์ 2565

9
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-กรุงเทพ-
นครรำชสีมำ วันท่ี 14 - 15 กุมภำพันธ์ 2565

7,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ บรรณำกำร นำยปริญญำ บรรณำกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 50/2565         
     4 กุมภำพันธ์ 2565

10
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-กรุงเทพ-
อุตรดิตถ์ วันท่ี 7 - 9 กุมภำพันธ์ 2565

12,900.00             เฉพำะเจำะจง นำยวีรพงษ์ สีนิล นำยวีรพงษ์ สีนิล เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 51/2565         
     4 กุมภำพันธ์ 2565

11
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-กรุงเทพ-
นครรำชสีมำ วันท่ี 21 - 24 กุมภำพันธ์ 2565

16,700.00             เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 52/2565         
     8 กุมภำพันธ์ 2565

12
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-กรุงเทพ-
ระยอง วันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2565

4,200.00               เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ บรรณำกำร นำยปริญญำ บรรณำกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 53/2565         
     9 กุมภำพันธ์ 2565

13
จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรตู้สำขำ
โทรศัพท์พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 งำน

21,400.00             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี.ที.แอ็ดเซส คอม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี.ที.แอ็ดเซส คอม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 54/2565         
     10 กุมภำพันธ์ 2565

14
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-กรุงเทพ-
อยุธยำ วันท่ี 22 - 23 กุมภำพันธ์ 2565

5,100.00               เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ บรรณำกำร นำยปริญญำ บรรณำกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 55/2565         
     11 กุมภำพันธ์ 2565

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กุมภำพันธ์ 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กุมภำพันธ์ 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

15
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-กรุงเทพ-
ฉะเชิงเทรำ วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2565

3,300.00               เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ บรรณำกำร นำยปริญญำ บรรณำกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 56/2565         
     11 กุมภำพันธ์ 2565

16
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ สผ.-กรุงเทพ-เชียงใหม่ 
วันท่ี 19 - 28 กุมภำพันธ์ 2565

41,300.00             เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 57/2565         
     18 กุมภำพันธ์ 2565

17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 6,634.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 58/2565         
     21 กุมภำพันธ์ 2565

18
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ วันท่ี 24 - 26 กุมภำพันธ์ 
2565

10,700.00             เฉพำะเจำะจง นำยนนท์ นิลนำรถ นำยนนท์ นิลนำรถ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 59/2565         
     23 กุมภำพันธ์ 2565

19
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) วันท่ี 28 
กุมภำพันธ์ - 4 มีนำคม 2565

18,400.00             เฉพำะเจำะจง นำยปิยะนันท์ ย้ิมเยำะ นำยปิยะนันท์ ย้ิมเยำะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 60/2565         
     25 กุมภำพันธ์ 2565

20 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 116,600.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญมำศ หล่อเร่ืองศิลป์ นำงสำวธัญมำศ หล่อเร่ืองศิลป์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 103/2565        
        3 กุมภำพันธ์ 2565

21 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 119,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยณวรรธน์พรหม บุญแก้ว นำยณวรรธน์พรหม บุญแก้ว เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 104/2565        
        28 กุมภำพันธ์ 2565

22 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 535.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
I33585 ลงวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 
2565


