
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1,160 รีม 117,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2565          
    6 กรกฎาคม 2565

2
ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ จ านวน 2 รายการ

34,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2565          
    20 กรกฎาคม 2565

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ านวน 13 รายการ 79,629.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์อ๊ิง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท มิสเตอร์อ๊ิง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2565          
    20 กรกฎาคม 2565

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ านวน 12 รายการ 139,977.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 49/2565          
    20 กรกฎาคม 2565

5
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1
 รายการ

10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ากัด บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2565          
    26 กรกฎาคม 2565

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ านวน 10 รายการ 139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์อ๊ิง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท มิสเตอร์อ๊ิง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 51/2565          
    26 กรกฎาคม 2565

7
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.ชลบุรี วันท่ี 
20-21 กรกฎาคม 2565

6,130.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  บรรณาการ นายปริญญา  บรรณาการ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 115/2565        
   6 กรกฏาคม 2565

8
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.เพชรบูรณ์ 
วันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2565

22,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์  อาจเจริญ นายสุรินทร์  อาจเจริญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 116/2565        
   6 กรกฏาคม 2565

9
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.ราชบุรี-จ.
กาญจนบุรี วันท่ี 25-27 กรกฎาคม 2565

7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  บรรณาการ นายปริญญา  บรรณาการ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 117/2565        
   19 กรกฏาคม 2565

10 จ้างท าตรายาง จ านวน 18 รายการ 8,395.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 118/2565        
   20 กรกฏาคม 2565

11

จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับ "กรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินกองทุนส่ิงแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
2570"

49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.บี.เค.การพิมพ์ จ ากัด บริษัท เอส.บี.เค.การพิมพ์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 119/2565        
   20 กรกฏาคม 2565

12
จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จ.นครนายก -จ.ปราจีนบุรี 
วันท่ี 5-7 สิงหาคม 2565

22,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์  อาจเจริญ นายสุรินทร์  อาจเจริญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ใบส่ังจ้างเลขท่ี 120/2565        
   27 กรกฏาคม 2565

13 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 42,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ขืนเขียว นายพงศกร ขืนเขียว เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 117/2565        
        5 กรกฎาคม 2565

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กรกฎำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน กรกฎำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

14 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 37,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญกานต์  ศรีภิลา นางสาวกัญกานต์  ศรีภิลา เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 119/2565        
        26 กรกฎาคม 2565

15 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 30,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาทิพย์  มะลิซ้อน นางสาวสุธาทิพย์  มะลิซ้อน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 120/2565        
        25 กรกฎาคม 2565

16
จ้างจัดการประชุมวิชาการ สผ. ประจ าปี พ.ศ. 2565 งาน 
30 ปี กองทุนส่ิงแวดล้อม และการมอบรางวัล EIA 
Monitoring Awards 2021

1,790,000.00            
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ากัด บริษัท แมส มีเดีย เมเนจเม็นท์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 37/2565            
     ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565

17

จ้างท่ีปรึกษาโครงการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจ และความเช่ือม่ันต่อการ  ด าเนินงานของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

150,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 38/2565            
     ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565

18 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด บริษัท สยาม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
เลขท่ี 34269 ลงวันท่ี 11 
กรกฎาคม 2565

19
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ราชการ หมายเลขทะเบียน ลธฉ
116

4,740.89                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอนด้าอารีย์ จ ากัด บริษัท ฮอนด้าอารีย์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
เลขท่ี 65SERV/03744 ลงวันท่ี 
19 กรกฏาคม 2565

20 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 อัน 530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
เลขท่ี Q650807-020 ลงวันท่ี 
21 กรกฎาคม 2565


