
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 13,300.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32.1/2565      
        11 พฤษภำคม 2565

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 11 รำยกำร 62,477.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2565         
     25 พฤษภำคม 2565

3
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) ในพ้ืนท่ี จ.
เชียงใหม่ วันท่ี 5-6 พฤษภำคม 2565

5,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีรพงศ์  สุพรศิลป์ นำยวีรพงศ์  สุพรศิลป์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 83/2565         
     3 พฤษภำคม 2565

4
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) กรุงเทพ-
สกลนคร-กำฬสินธ์ุ-ขอนแก่น วันท่ี 17 - 20 
พฤษภำคม 2565

13,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 84/2565         
     5 พฤษภำคม 2565

5
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน ฎค 
1803

14,263.10               เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 85/2565         
     5 พฤษภำคม 2565

6
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ ไป จ.น่ำน วันท่ี 10-12 
พฤษภำคม 2565

11,630.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 86/2565         
     9 พฤษภำคม 2565

7 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 87/2565         
     11 พฤษภำคม 2565

8 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ ำนวน 2 เคร่ือง 7,377.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 89/2565         
     11 พฤษภำคม 2565

9 จ้ำงพิมพ์แผนท่ีท้ำยกฏกระทรวงฯ 13,722.75 เฉพำะเจำะจง ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 90/2565         
     12 พฤษภำคม 2565

10
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน ชข 
6356

8,827.50 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 91/2565         
     12 พฤษภำคม 2565

11
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน ฮจ 
3766

66,735.90 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 92/2565         
     12 พฤษภำคม 2565

12
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) เชียงใหม่-
ล ำพูน-พิษณุโลก-พิจิตร วันท่ี 23-27 พฤษภำคม 
2565

19,230.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 93/2565         
     19 พฤษภำคม 2565

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 เคร่ือง 11,297.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 94/2565         
     20 พฤษภำคม 2565

14 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 2 เคร่ือง 9,416.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 95/2565         
     20 พฤษภำคม 2565

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤษภำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน พฤษภำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

15
จ้ำงสแกนเอกสำรเก่ียวกับกำรขอรับใบอนุญำต
เป็นผู้มีสิทธ์ิท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

50,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก๊อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก๊อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 96/2565         
     24 พฤษภำคม 2565

16
จ้ำงท ำแผ่นพับเก่ียวกับกระบวนกำรประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม

45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรรณกรณ์  วรวลัยษณ์ นำยวรรณกรณ์  วรวลัยษณ์ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 97/2565         
     26 พฤษภำคม 2565

17
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน ฮอ 
1750

23,443.14 เฉพำะเจำะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 98/2565         
     26 พฤษภำคม 2565

18 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 5,344.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 99/2565         
     27 พฤษภำคม 2565

19
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ ไป จ.ระยอง วันท่ี 31 
พฤษภำคม - 2 มิถุนำยน 2565

9,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 100/2565       
       27 พฤษภำคม 2565

20
จ้ำงเหมำจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสำกลแห่งควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ประจ ำปี พ.ศ. 2565

1,770,000.00           
 ประกำดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 36/2565            
     ลงวันท่ี 25 พฤษภำคม 2565

21 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 8 รำยกำร 2,935.00  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6500202 ลงวันท่ี 10 
พฤษภำคม 2565

22 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 840.00                    เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรรณธิณี มีสัมฤทธ์ิ นำงสำวพรรณธิณี มีสัมฤทธ์ิ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 26 พฤษภำคม 2565


