
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 6,591.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2565         
     5 เมษำยน 2565

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2565         
     5 เมษำยน 2565

3
จัดซ้ือยำงรถยนต์ พร้อมติดต้ัง ส ำหรับรถยนต์
หมำยเลขทะเบียน ฮอ 1751

13,959.99 เฉพำะเจำะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30.1/2565      
        11 เมษำยน 2565

4
จัดซ้ือยำงรถยนต์ พร้อมติดต้ัง ส ำหรับรถยนต์
หมำยเลขทะเบียน ฮอ 7937

13,959.99               เฉพำะเจำะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2565         
     22 เมษำยน 2565

5
จัดซ้ือชุดตรวจ AntigenTestKit (ATK) จ ำนวน 
1,000 ชุด

50,001.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท สบำยคอม แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด บริษัท สบำยคอม แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2565         
     27 เมษำยน 2565

6 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 3 เคร่ือง 6,420.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รวมช่ำง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รวมช่ำง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 73/2565         
     4 เมษำยน 2565

7 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 25 รำยกำร 6,350.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 74/2565         
     4 เมษำยน 2565

8
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-กรุงเทพ-
มหำสำรคำม วันท่ี 25 - 27 เมษำยน 2565

11,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยปิยนันท์ ย้ิมเยำะ นำยปิยนันท์ ย้ิมเยำะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 76/2565         
     12 เมษำยน 2565

9
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กรุงเทพ-
ชุมพร-สุรำษฎร์ธำนี วันท่ี 19 - 23 เมษำยน 2565

19,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 77/2565         
     18 เมษำยน 2565

10
เช่ำรถในพ้ืนท่ี จ.ระนอง วันท่ี 20-23 เมษำยน 
2565

11,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ศิริ บุญวงค์ นำยพงษ์ศิริ บุญวงค์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 78/2565         
     19 เมษำยน 2565

11 จ้ำงซ่อมรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ฎค 1804 53,240.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้ ทรีต จ ำกัด บริษัท ออโต้ ทรีต จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 79/2565         
     20 เมษำยน 2565

12
จ้ำงแปลเอกสำร (ร่ำง) ข้อตกลงกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้ควำมตกลงปำรีสระหว่ำงรำชอำณำจักร
ไทยกับสมำพันธ์รัฐสวิส

16,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนันท์ชญำน์ ชำญณรงค์ นำงสำวนันท์ชญำน์ ชำญณรงค์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 80/2565         
     22 เมษำยน 2565

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 เคร่ือง 16,326.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 81/2565         
     22 เมษำยน 2565

14
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) สผ.-กรุงเทพ-
ตรัง วันท่ี 27 - 30 เมษำยน 2565

15,430.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนันท์  นิลนำรถ นำยธนันท์  นิลนำรถ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 82/2565         
     25 เมษำยน 2565

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน เมษำยน 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน เมษำยน 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

15 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 83,700.04               เฉพำะเจำะจง นำยโชติ พงษ์ศิริธร นำยโชติ พงษ์ศิริธร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 109/2565        
        19 เมษำยน 2565

16 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 88,400.02               เฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญสุดำ ดำวเรียงกัน นำงสำวธัญสุดำ ดำวเรียงกัน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 110/2565        
        22 เมษำยน 2565

17 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 85,000.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชมล วิธูวัฒนำ นำงสำวรัชมล วิธูวัฒนำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 111/2565        
        22 เมษำยน 2565

18 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 90,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยคิมหันต์ แสนส ำโรง นำยคิมหันต์ แสนส ำโรง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 112/2565        
        27 เมษำยน 2565

19 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 8,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิตำภรณ์ เอ้ือกฤษดำธิกำร นำงสำวฐิตำภรณ์ เอ้ือกฤษดำธิกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 113/2565        
        27 เมษำยน 2565

20
จ้ำงผลิตส่ือในรูปแบบคลิปวีดีโอและสกู๊ปข่ำวเพ่ือ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำน

446,000.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท มันเวิร์ค โปรดักช่ัน จ ำกัด บริษัท มันเวิร์ค โปรดักช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 35/2565            
     ลงวันท่ี 12 เมษำยน 2565

21 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 9 รำยกำร 1,930.00                  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6500155 ลงวันท่ี 4 เมษำยน
 2565

22 จ้ำงท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์ จ ำนวน 1 ป้ำย 749.00                    เฉพำะเจำะจง บริษัท พีทีเอ แอดเวอร์ จ ำกัด บริษัท พีทีเอ แอดเวอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
BL2022040002 ลงวันท่ี 22 
เมษำยน 2565

23
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Pocket wifi จ ำนวน
 1 รำยกำร

4,815.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
AWN-202204-13735 ลงวันท่ี 
22 เมษำยน 2565

24
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน 1 ขฉ 
2570

1,447.71                  เฉพำะเจำะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
REP22-00376 ลงวันท่ี 29 
เมษำยน 2565


