
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้ไม้ จ ำนวน 3 ตู้ 10,914.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2565         
     9 มิถุนำยน 2565

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 8,556.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2565         
     9 มิถุนำยน 2565

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 44 รำยกำร 37,686.47 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 36/2565         
     10 มิถุนำยน 2565

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 29,750.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 37/2565         
     16 มิถุนำยน 2565

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 61,669.45 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเพ้นท์ โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ทีเพ้นท์ โปรดักส์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2565         
     16 มิถุนำยน 2565

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 38 รำยกำร 149,189.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2565         
     20 มิถุนำยน 2565

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 8,110.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2565         
     22 มิถุนำยน 2565

8 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์รำชกำร จ ำนวน 2 คัน 7,147.60 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2565         
     22 มิถุนำยน 2565

9
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2
 รำยกำร

25,310.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2565         
     24 มิถุนำยน 2565

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 18 รำยกำร 229,054.90 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2565         
     27 มิถุนำยน 2565

11 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร 11,610.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2565         
      29 มิถุนำยน 2565

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 25 รำยกำร 144,824.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีก้ำ บิสสิเนส จ ำกัด บริษัท ลีก้ำ บิสสิเนส จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2565         
      30 มิถุนำยน 2565

13 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 15 รำยกำร 8,770.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 101/2565       
       1 มิถุนำยน 2565

14
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ กทม.-จ.สุรำษฎร์ธำนี-จ.
สตูล-จ.ชุมพร วันท่ี 6-10 มิถุนำยน 2565

21,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 102/2565       
       2 มิถุนำยน 2565

15
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน ฮน 
5617

20,308.60               เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 103/2565       
       2 มิถุนำยน 2565

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มิถุนำยน 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มิถุนำยน 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

16
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ จ.ปรำจีนบุรี-จ.ระยอง 
วันท่ี 15-16 มิถุนำยน 2565

7,640.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีรพงษ์ สีนิล นำยวีรพงษ์ สีนิล เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 104/2565       
       6 มิถุนำยน 2565

17
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) สผ.-จ.เพชรบุรี 
วันท่ี 15-17 มิถุนำยน 2565

8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 105/2565       
       14 มิถุนำยน 2565

18
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) สผ.-จ.เพชรบุรี 
วันท่ี 15-17 มิถุนำยน 2565

8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยรำเชน เหมือนแดง นำยรำเชน เหมือนแดง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 106/2565       
       14 มิถุนำยน 2565

19
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) สผ.-จ.มุกดำหำร-
จ.นครพนม-จ.สกลนคร วันท่ี 20-24 มิถุนำยน 
2565

19,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 107/2565       
       16 มิถุนำยน 2565

20
จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 4 เคร่ือง 
ภำยในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

36,380.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจีเนีย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสพี แอร์ แอนด์ เอ็นจีเนีย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 108/2565       
       16 มิถุนำยน 2565

21
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) กทม.-จ.ภูเก็ต วันท่ี
 20-23 มิถุนำยน 2565)

13,450.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 109/2565       
       17 มิถุนำยน 2565

22 เช่ำห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 6,000.00 เฉพำะเจำะจง สถำนท่ีตำกอำกำศบำงปู สถำนท่ีตำกอำกำศบำงปู เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 110/2565       
       21 มิถุนำยน 2565

23 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 26,215.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รวมช่ำง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รวมช่ำง เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 111/2565       
       22 มิถุนำยน 2565

24 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 112/2565       
       23 มิถุนำยน 2565

25
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) กทม.-จ.สระแก้ว 
วันท่ี 29-30 มิถุนำยน 2565)

7,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ  แก้วพินิจ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 113/2565       
       24 มิถุนำยน 2565

26
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) จ.น่ำน-จ.สุโขทัย 
จ.ก ำแพงเพชร-จ.นครสวรรค์-จ.อุทัยธำนี วันท่ี28 
มิถุนำยน -3 กรกฎำคม 2565)

19,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต เกตุปำน นำยรชต เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 114/2565       
       23 มิถุนำยน 2565

27 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 53,000.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำวกมลนิตย์ ย้ิมแย้ม นำงสำวกมลนิตย์ ย้ิมแย้ม เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 114/2565        
        10 มิถุนำยน 2565

28 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 54,000.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรอุมำ มำลำศรี นำงสำวอรอุมำ มำลำศรี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 115/2565        
        10 มิถุนำยน 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน มิถุนำยน 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

29
จ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำกกำรบริหำรงำนกองทุนส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 
2565

290,000.00              เฉพำะเจำะจง
บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ 
เทคโนโลยี จ ำกัด

บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ 
เทคโนโลยี จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด

ข้อตกลงเลขท่ี 116/2565        
        15 มิถุนำยน 2565

30 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร 80 แกรม 4,574.25                 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำรสเตช่ันเนอร่ี เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
S1001/0234669 ลงวันท่ี 1 
มิถุนำยน 2565

31 ซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมช่องสำยแลน ขนำด 8 ช่อง 450.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
6506-BR378-00627 ลงวันท่ี 
20 มิถุนำยน 2565

32 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 2,650.00                  เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรรณธิณี มีสัมฤทธ์ิ นำงสำวพรรณธิณี มีสัมฤทธ์ิ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 21 มิถุนำยน 2565

33 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 4,310.00  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6500270 ลงวันท่ี 23 
มิถุนำยน 2565

34
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน ขฉ 
2576

1,447.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
REP22-00542 ลงวันท่ี 7 
มิถุนำยน 2565

35 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 3,000.00  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก๊อปป้ี ปร้ิน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี ก๊อปป้ี ปร้ิน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
9731 ลงวันท่ี 21 มิถุนำยน 
2565

36 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 6 รำยกำร 835.00  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6500271 ลงวันท่ี 23 
มิถุนำยน 2565

37 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 8 รำยกำร 2,075.00  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6500269 ลงวันท่ี 23 
มิถุนำยน 2565

38 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 4 รำยกำร 2,495.00  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IV6500268 ลงวันท่ี 23 
มิถุนำยน 2565

39
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน 1กต 
6295

2,675.00                  เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
IN6506000024 ลงวันท่ี 26 
มิถุนำยน 2565


