
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2565         
     1 มีนาคม 2565

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จํานวน 10 รายการ 69,838.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2565         
     1  มีนาคม 2565

3 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 5,126.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2565         
  2 มีนาคม 2565

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จํานวน 23 รายการ 203,374.90           เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์อ๊ิง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร์อ๊ิง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2565        
 7   มีนาคม 2565

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จํานวน 4 รายการ 12,433.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์อ๊ิง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร์อ๊ิง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2565         
  8 มีนาคม 2565

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จํานวน 8 รายการ 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2565         
  9 มีนาคม 2565

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จํานวน 13 รายการ 102,039.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จํากัด บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2565         
  15 มีนาคม 2565

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จํานวน 14 รายการ 171,446.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2565         
  18 มีนาคม 2565

9 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 25,412.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2565         
 25 มีนาคม 2565

10 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 8,656.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด โมรโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด โมรโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2565        
 28  มีนาคม 2565

11
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) สผ.-กรุงเทพ-
อํานาจเจริญ วันท่ี 15 - 18 มีนาคม 2565

5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นายศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 61/2565         
     7 มีนาคม 2565

12
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) กรุงเทพ-
อุดร-หนองคาย วันท่ี 8 - 11 มีนาคม 2565

14,430.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต เกตุปาน นายรชต เกตุปาน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 62/2565         
     7 มีนาคม 2565

13 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌฐ192 10,165.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างทอง เซอร์วิส อู่ช่างทอง เซอร์วิส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 63/2565         
     16 มีนาคม 2565

14
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) ไป จ.ชลบุรี 
วันท่ี 17 - 19 มีนาคม 2565

7,620.00               เฉพาะเจาะจง นายธนนท์ นิลนารถ นายธนนท์ นิลนารถ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 64/2565         
     16 มีนาคม 2565

15 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮย2055 34,495.73             เฉพาะเจาะจง อู่ช่างทอง เซอร์วิส อู่ช่างทอง เซอร์วิส เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2565         
     16 มีนาคม 2565

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มีนำคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มีนำคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

16
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) ไป จ.
กําแพงเพชร วันท่ี 17 - 18 มีนาคม 2565

8,900.00               เฉพาะเจาะจง นายรชต เกตุปาน นายรชต เกตุปาน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 66/2565         
     16 มีนาคม 2565

17
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) ไป จ.เพชรบุรี
 วันท่ี 21 - 23 มีนาคม 2565

65,600.00             เฉพาะเจาะจง นายศิรศักด์ิ แก้วพินิจ นายศิรศักด์ิ แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 67/2565         
     17 มีนาคม 2565

18 จ้างเช่าห้องประชุม วันท่ี 22-23 มีนาคม 2565 42,500.00             เฉพาะเจาะจง โรงแรม แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน โรงแรม แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 68/2565         
     17 มีนาคม 2565

19 เช่ารถยนต์ ไป จ.แพร่ วันท่ี 27-30 มีนาคม 2565 40,500.00             เฉพาะเจาะจง นายปิยนันท์ ย้ิมเยาะ นายปิยนันท์ ย้ิมเยาะ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 69/2565         
     21 มีนาคม 2565

20
เช่ารถยนต์ในพ้ืนท่ี จ. แพร่ วันท่ี 28-29 มีนาคม 
2565

11,200.00             เฉพาะเจาะจง นายรักชาติ เคนใจ นายรักชาติ เคนใจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 70/2565         
     21 มีนาคม 2565

21
จ้างเหมาบริการรถยนต์ ตู้โดยสาร ไป จ. สระบุรี 
วันท่ี 24 มีนาคม 2565

3,300.00               เฉพาะเจาะจง นายปิยนันท์ ย้ิมเยาะ นายปิยนันท์ ย้ิมเยาะ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 71/2565         
     23 มีนาคม 2565

22
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้โดยสาร) กรุงเทพ-อุบล
 วันท่ี 31 มีนาคม 2565

10,700.00             เฉพาะเจาะจง นายสิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นายสิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 72/2565         
     24 มีนาคม 2565

23 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 108,500.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงฤทัย จะเกิดทรัพย์ นางสาวหน่ึงฤทัย จะเกิดทรัพย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 105/2565        
        1 มีนาคม 2565

24 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 98,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวรสิตา คงช่วย นางสาวรสิตา คงช่วย เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 106/2565        
        16 มีนาคม 2565

25 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 102,000.00           เฉพาะเจาะจง นายธนพล ชูช่ืน นายธนพล ชูช่ืน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 107/2565        
        25 มีนาคม 2565

26 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 81,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสาวลิตสุภา เฉลิมหงษ์ นายสาวลิตสุภา เฉลิมหงษ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 108/2565        
        29 มีนาคม 2565

27
จ้างเหมาบํารุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สผ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

240,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จํากัด บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
สัญญาเลขท่ี 34/2565            
     ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2565

28 จ้างทําตรายาง จํานวน 8 รายการ 2,300.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
IV6500122 ลงวันท่ี 14 มีนาคม
 2565

30 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 880.00                  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
IV6500130 ลงวันท่ี 15 มีนาคม
 2565

29 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,745.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จํากัด บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จํากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีกําหนด
33747 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 
2565


