
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 12,679.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2565         
     1 สิงหำคม 2565

2
ซ้ือหมึกพิมพ์ดิจิตอล และหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
จ ำนวน 3 รำยกำร

35,520.00 เฉพำะเจำะจง เดียร์ โซโลช่ัน เดียร์ โซโลช่ัน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2565         
     2 สิงหำคม 2565

3
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 16 
รำยกำร

6,877.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2565         
     8 สิงหำคม 2565

4
ซ้ือชุดแม่พิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ HP Laser Jet Pro 
M203dn

6,300.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม 
จ ำกัด

บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม 
จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2565         
     10 สิงหำคม 2565

5
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรโทรศัพท์ไร้สำย จ ำนวน
 5 เคร่ือง

12,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2565         
     11 สิงหำคม 2565

6 ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 3 รำยกำร 25,749.55 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออวิด้ำ จ ำกัด บริษัท ออวิด้ำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 57/2565         
     19 สิงหำคม 2565

7
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน และครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ จ ำนวน 6 รำยกำร

58,775.10 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง 
จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง 
จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2565         
     26 สิงหำคม 2565

8
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.เชียงใหม่ 
วันท่ี 9-17 สิงหำคม 2565

28,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต  เกตุปำน นำยรชต  เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 121/2565       
    3 สิงหำคม 2565

9
จ้ำงซ่อมเปล่ียนชุดคอยล์ร้อนเคร่ืองปรับอำกำศห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

59,973.50 เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสพี แอร์ แอนด์ 
เอ็นจิเนีย

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสพี แอร์ แอนด์ 
เอ็นจิเนีย

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 122/2565       
    3 สิงหำคม 2565

10
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.อุดร-จ.
บึงกำฬ วันท่ี 23-25 สิงหำคม 2565

13,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต  เกตุปำน นำยรชต  เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 123/2565       
    4 สิงหำคม 2565

11
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.
พระนครศรีอยุธยำ-จ.นครสวรรค์ วันท่ี9-10 สิงหำคม 
2565

7,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  บรรณกำร นำยปริญญำ  บรรณกำร เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 124/2565       
    4 สิงหำคม 2565

12 จ้ำงออกแบบและผลิตชุดนิทรรศกำรกองทุนส่ิงแวดล้อม 32,674.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไกด์ไลน์ จ ำกัด บริษัท ไกด์ไลน์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 125/2565       
    4 สิงหำคม 2565

13 จ้ำงจัดท ำตรำยำง จ ำนวน 18 รำยกำร 4,910.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศคีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศคีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 126/2565       
    5 สิงหำคม 2565

14
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.ระยอง 
วันท่ี 11 สิงหำคม 2565

4,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิพลธ์ เฉิดฉันทวณิช นำยนิพลธ์ เฉิดฉันทวณิช เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 127/2565       
    9 สิงหำคม 2565

15 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 41 อัน 9,660.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญอุดมสำส์น เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 128/2565       
    9 สิงหำคม 2565

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน สิงหำคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน สิงหำคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

16
จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน ฮจ 3766 
กทม.

5,885.00 เฉพำะเจำะจง อู่ ช่ำงทอง เซอร์วิส อู่ ช่ำงทอง เซอร์วิส เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 129/2565       
    10 สิงหำคม 2565

17
จ้ำงพิมพ์แนวทำงกำรพิจำรณำ EIA ด้ำนกำรจัดกำร
ขยะและของเสียอันตรำย

88,810.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 130/2565       
    11 สิงหำคม 2565

18
จ้ำงพิมพ์แนวทำงกำรพิจำรณำ EIA โครงกำร
อุสำหกรรมปิโตรเลียม

99,510.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลำ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 131/2565       
    11 สิงหำคม 2565

19
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.
นครรำชสีมำ-จ.สระบุรี วันท่ี 1-2 กันยำยน 2565

27,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชต  เกตุปำน นำยรชต  เกตุปำน เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 134/2565       
    22 สิงหำคม 2565

20 จ้ำงเหมำบริกำรห้องประชุม 12,000.00 เฉพำะเจำะจง
ภัทรำวำนำรีสอร์ท เขำใหญ่ จ.
นครรำชสีมำ

ภัทรำวำนำรีสอร์ท เขำใหญ่ จ.
นครรำชสีมำ

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 135/2565       
    24 สิงหำคม 2565

21
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) กรุงเทพฯ -จ.
นครศรีธรรมรำช วันท่ี 16-23 กันยำยน 2565

29,110.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมุนไพร โรจนะ นำยสมุนไพร โรจนะ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 136/2565       
    30  สิงหำคม 2565

22 จ้ำงจัดพิมพ์รำยงำนประจ ำปี 2564 กองทุนส่ิงแวดล้อม 80,250.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เท็กซ์ แอน เจอร์นัลพรับพลิ
เคช่ัน จ ำกัด

บริษัท เท็กซ์ แอน เจอร์นัลพรับพลิ
เคช่ัน จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 121/2565        
        8 สิงหำคม 2565

23 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 15,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววิลำสินี  มันทิรำลัย นำงสำววิลำสินี  มันทิรำลัย เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 122/2565        
        16 สิงหำคม 2565

24 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย  ทองลพ นำยวันชัย  ทองลพ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 123/2565        
        31 สิงหำคม 2565

25 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 15,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยพิชิต  ขันสัมฤทธ์ิ นำยพิชิต  ขันสัมฤทธ์ิ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 124/2565        
        31 สิงหำคม 2565

26 จ้ำงเหมำเอกชนปฏิบัติงำน 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรจน์รพี พุกชำญค้ำ นำงสำวรจน์รพี พุกชำญค้ำ เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 125/2565        
        31 สิงหำคม 2565

27
จ้ำงผลิดส่ือวีดิทัศน์ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกำร
แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด

357,915.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท อินโฟลว์ มีเดีย จ ำกัด บริษัท อินโฟลว์ มีเดีย จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 39/2565            
     ลงวันท่ี 3 สิงหำคม 2565

28

จ้ำงเหมำจัดงำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง 
กำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และควำม
รับผิดชอบต่อสังคม

1,085,000.00
 ประกำดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ส่ือท ำดี จ ำกัด บริษัท ส่ือท ำดี จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
สัญญำเลขท่ี 40/2565            
     ลงวันท่ี 17 สิงหำคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

แบบ สขร.1
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน สิงหำคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

29 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 18 รำยกำร 4,910.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จ ำกัด เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี TX650508-586 ลงวันท่ี 
10 สิงหำคม 2565

30
จ้ำงซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ ย่ีห้อ XEROX รหัสครุภัณฑ์
 สผ.6645-006-185/61

3,745.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม 
จ ำกัด

บริษัท สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม 
จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี 34491 ลงวันท่ี 24 
สิงหำคม 2565

31
ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 
1 รำยกำร

4,500.00                เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง 
จ ำกัด

บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ต้ิง 
จ ำกัด

เสนอรำคำถูกต้องและส่งมอบงำนตำมเวลำท่ีก ำหนด
เลขท่ี 558 ลงวันท่ี 26 สิงหำคม
 2565


