
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 14 รำยกำร 79,896.90 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2566         
   11 ตุลาคม 2565

2
ซ้ือเคร่ืองเจำะและเข้ำเล่มสันห่วง จ ำนวน 1 
เคร่ือง

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เพ้นท์ โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ที เพ้นท์ โปรดักส์ จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2566         
   28 ตุลาคม 2565

3 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 348,187.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เพ้นท์ โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ที เพ้นท์ โปรดักส์ จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2566         
   31 ตุลาคม 2565

4
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (ตู้โดยสำร) จ.ระยอง
 วันท่ี 10-11 ส.ค. 65

5,450 เฉพาะเจาะจง นำยบุญยง ลำฝอย นำยบุญยง ลำฝอย เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2566        
     4 ตุลาคม 2565

5
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์(ตู้โดยสำร) จ.ระยอง 
วันท่ี 10-11 ต.ค. 65

5,700 เฉพาะเจาะจง นำยสมปอง รุ่งโพธ์ิ นำยสมปอง รุ่งโพธ์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  2/2566       
      6 ตุลาคม 2565

6
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์(รถตู้) จ.เพชรบุรี 
20-21 ต.ค. 65

6,700 เฉพาะเจาะจง นำยสมุนไพร โรจนะ นำยสมุนไพร โรจนะ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  3/2566       
      10 ตุลาคม 2565

7 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 11,449 เฉพาะเจาะจง บ.สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด บ.สยำม โอ. เอ. แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  4/2566       
      11 ตุลาคม 2565

8 จ้ำงท ำกระเป๋ำ 300 ใบ 37,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอพบอน จ ำกัด บริษัท ฮอพบอน จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  5/2566       
      11 ตุลาคม 2565

9 จ้ำงท ำ Roll Up 5 อัน 6,420 เฉพาะเจาะจง ร้ำน ศิวะพร ร้ำน ศิวะพร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  6/2566       
      11 ตุลาคม 2565

10
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) ไปจังหวัด
แพร่-น่ำน วันท่ี 17-19 ต.ค. 65

14,000 เฉพาะเจาะจง นำยชัยรัตน์ ดอนจันทร์ นำยชัยรัตน์ ดอนจันทร์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  7/2566       
      12 ตุลาคม 2565

11
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ กรุงเทพ-
นครรำชสีมำ 17-18 ต.ค. 65

6,870 เฉพาะเจาะจง นำยปริญญำ บันนำกำร นำยปริญญำ บันนำกำร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  8/2566       
      12 ตุลาคม 2565

12
จัดท ำวำรสำรข่ำว สผ. หมวดประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ 
2566

84,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  9/2566       
      12 ตุลาคม 2565

13 จ้ำงท ำ Roll Up 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท ำถูก จ ำกัด บริษัท ท ำถูก จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  10/2566      
       17 ตุลาคม 2565

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

14
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) จ.หนองคำย-
อุดร วันท่ี 19-21 ต.ค. 65

11,160 เฉพาะเจาะจง นำยสุรินทร์ อำจเจริญ นำยสุรินทร์ อำจเจริญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  11/2566      
       17 ตุลาคม 2565

15 จ้ำงพิมพ์แผนท่ีท้ำยกฎกระทรวง จ.ระยอง 27,445.50 เฉพาะเจาะจง
ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำ
นุเบกษำ

ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำ
นุเบกษำ

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  12/2566      
       17 ตุลาคม 2565

16
จ้ำงด ำเนินโครงกำรบ ำรุงรักษำระบบบริหำร
จัดกำรข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-content) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

256,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  13/2566      
       18 ตุลาคม 2565

17
จ้ำงด ำเนินโครงกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ koha แบบ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566

235,440 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  14/2566      
       18 ตุลาคม 2565

18
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) จ.ร้อยเอ็ด 
วันท่ี 27-30 ต.ค. 65

15,200 เฉพาะเจาะจง นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ นำยศิรสิทธ์ิ แก้วพินิจ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  15/2566      
       19 ตุลาคม 2565

19 จ้ำงบริกำรเก็บรักษำ 13,018 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  16/2566      
       19 ตุลาคม 2565

20 จ้ำงวำรสำรข่ำว สผ. 84,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  17/2566      
       20 ตุลาคม 2565

21
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) จ.ระยอง 
25-26 ต.ค. 65

6,000 เฉพาะเจาะจง นำยเพชร ทำนเมือง นำยเพชร ทำนเมือง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  18/2566      
       21 ตุลาคม 2565

22 จัดท ำโปรแกรมส ำหรับอนุมัติค่ำใช้จ่ำย 60,000 เฉพาะเจาะจง นำยเฉลิมพล ปรีดำรัตน์ นำยเฉลิมพล ปรีดำรัตน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  19/2566      
       21 ตุลาคม 2565

23
จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ไป-กลับ กรุงเทพฯ-
นครรำชสีมำ 27-28 ต.ค. 65

6,740 เฉพาะเจาะจง นำยนกเอ้ียง อะนุมอญ นำยนกเอ้ียง อะนุมอญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  20/2566      
       21 ตุลาคม 2565

24
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์(รถตู้) ไปจังหวัด 
ปรำจีนบุรี 27-28 ต.ค. 65

5,700 เฉพาะเจาะจง นำยสุรินทร์ อำจเจริญ นำยสุรินทร์ อำจเจริญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  21/2566      
       15 ตุลาคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

25
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) ไปจังหวัด 
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 2-4 พ.ย.65

14,400 เฉพาะเจาะจง นำยนกเอ้ียง อะนุมอญ นำยนกเอ้ียง อะนุมอญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  22/2566      
       27 ตุลาคม 2565

26
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) ไปจังหวัด
ระยอง วันท่ี 2-3 พ.ย.65

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นำยเพชร พำนเมือง นำยเพชร พำนเมือง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  23/2566      
       31 ตุลาคม 2565

27
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ (รถตู้) ไปจังหวัด
ชัยนำท วันท่ี 3-4 พ.ย.65

6,700.00 เฉพาะเจาะจง นำยสุรินทร์ อำจเจริญ นำยสุรินทร์ อำจเจริญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
   ใบส่ังจ้างเลขท่ี  24/2566      
       31 ตุลาคม 2565

28 ซ้ือน้ ำด่ืม กลช. 15,408.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 1/2566            
 1 ตุลาคม 2565

29 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา  ป้ันทอง นางสาวอาภัสรา  ป้ันทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 2/2566            
 10 ตุลาคม 2565

30 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 216,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลฉัตร  ใยนิรัตน์ นางสาวกมลฉัตร  ใยนิรัตน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 3/2566            
 10 ตุลาคม 2565

31 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน
180,000.00

เฉพาะเจาะจง นำงสำวธนัชชำ  ผดุงชำติ นำงสำวธนัชชำ  ผดุงชำติ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 4/2566            
 10 ตุลาคม 2565

32 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน
204,000.00

เฉพาะเจาะจง นำงสำวนฤภร  กังแฮ นำงสำวนฤภร  กังแฮ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 5/2566            
 10 ตุลาคม 2565

33 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน
204,000.00

เฉพาะเจาะจง นำยพงศ์วรุตม์  ธีระวัฒน์ นำยพงศ์วรุตม์  ธีระวัฒน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 6/2566            
 10 ตุลาคม 2565

34 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน
216,000.00

เฉพาะเจาะจง นำยอลงกรณ์  วงศ์หม่ัน นำยอลงกรณ์  วงศ์หม่ัน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 7/2566            
 10 ตุลาคม 2565

35 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน
210,000.00

เฉพาะเจาะจง นำยณวรรธน์  พรหมบุญแก้ว นำยณวรรธน์  พรหมบุญแก้ว เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 8/2566            
 10 ตุลาคม 2565

36 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน
204,000.00

เฉพาะเจาะจง นำงสำวกัญกำนต์  ศรีภิลำ นำงสำวกัญกำนต์  ศรีภิลำ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 9/2566            
 10 ตุลาคม 2565

37 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 216,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ  ปัญญำยงค์ น.ส.พรพรรณ  ปัญญำยงค์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 10/2566          
   10 ตุลาคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

38 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวศศินำ  จินดำ นำงสำวศศินำ  จินดำ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 11/2566          
   10 ตุลาคม 2565

39 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยพงศกร  ขืนเขียว นำยพงศกร  ขืนเขียว เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 12/2566          
   10 ตุลาคม 2565

40 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐชยำภรณ์  คุณพันธ์ น.ส.ณัฐชยำภรณ์  คุณพันธ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 13/2566          
   10 ตุลาคม 2565

41 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.อินทร์ชญำภร  ชลพิทักษ์วงศ์ น.ส.อินทร์ชญำภร  ชลพิทักษ์วงศ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 14/2566          
   10 ตุลาคม 2565

42 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวภัคปภัสร์  มำตะรำช นำงสำวภัคปภัสร์  มำตะรำช เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 15/2566          
   10 ตุลาคม 2565

43 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ไอณัฐดำ  ศรีส ำเภำ น.ส.ไอณัฐดำ  ศรีส ำเภำ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 16/2566          
   10 ตุลาคม 2565

44 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวรัฐรวี  อุสำวัฒนสิน นำงสำวรัฐรวี  อุสำวัฒนสิน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 17/2566          
   10 ตุลาคม 2565

45 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยดนัย  รอดเริง นำยดนัย  รอดเริง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 18/2566          
   10 ตุลาคม 2565

46 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยณัฐวุฒิ  แสงศรี นำยณัฐวุฒิ  แสงศรี เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 19/2566          
   10 ตุลาคม 2565

47 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวนำฏภุชงค์  กรมแขวง นำงสำวนำฏภุชงค์  กรมแขวง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 20/2566          
   10 ตุลาคม 2565

48 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวชนำภำ  เดละ นำงสำวชนำภำ  เดละ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 21/2566          
   10 ตุลาคม 2565

49 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวแสงอรุณ  อำสนไพบูลย์ นำงสำวแสงอรุณ  อำสนไพบูลย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 22/2566          
   10 ตุลาคม 2565

50 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวหน่ึงฤทัย  จะเกิดทรัพย์ นำงสำวหน่ึงฤทัย  จะเกิดทรัพย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 23/2566          
   10 ตุลาคม 2565

51 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยโชติ  พงษ์ศศิธร นำยโชติ  พงษ์ศศิธร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 24/2566          
   10 ตุลาคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

52 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำววิลำสินี  มันทิรำลัย นำงสำววิลำสินี  มันทิรำลัย เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 25/2566          
   10 ตุลาคม 2565

53 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 222,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กัณมณี  แสงสุข น.ส.กัณมณี  แสงสุข เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 26/2566          
   10 ตุลาคม 2565

54 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 216,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัญทินัญฉ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ น.ส.ภัญทินัญฉ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 27/2566          
   10 ตุลาคม 2565

55 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยวรทัตต์  มณีนพรัตน์ นำยวรทัตต์  มณีนพรัตน์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 28/2566          
   10 ตุลาคม 2565

56 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวจุฑำรัตน์  รอดพ่วง นำงสำวจุฑำรัตน์  รอดพ่วง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 29/2566          
   10 ตุลาคม 2565

57 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวคัทลียำ  เวชกำมำ นำงสำวคัทลียำ  เวชกำมำ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 30/2566          
   10 ตุลาคม 2565

58 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ชญำน์ทิพ  กุลสุขรังสรรค์ น.ส.ชญำน์ทิพ  กุลสุขรังสรรค์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 31/2566          
   10 ตุลาคม 2565

59 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวธนพร  มีมำก นำงสำวธนพร  มีมำก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 32/2566          
   10 ตุลาคม 2565

60 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำววิไลวรรณ  อยู่ส ำรำญ นำงสำววิไลวรรณ  อยู่ส ำรำญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 33/2566          
   10 ตุลาคม 2565

61 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลนิตย์  ย้ิมแย้ม นางสาวกมลนิตย์  ย้ิมแย้ม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 34/2566          
   10 ตุลาคม 2565

62 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสุภา  เฉลิมพงษ์ นางสาวจิตสุภา  เฉลิมพงษ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 35/2566          
   10 ตุลาคม 2565

63 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยเนติพษ์  แผนจันทึก นำยเนติพษ์  แผนจันทึก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 36/2566          
   10 ตุลาคม 2565

64 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวสุประวีณ์  คูหธนเสถียร นำงสำวสุประวีณ์  คูหธนเสถียร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 37/2566          
   10 ตุลาคม 2565

65 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวจุรีวรรณ  นวนแป้น นำงสำวจุรีวรรณ  นวนแป้น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 38/2566          
   10 ตุลาคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

66 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยเอกลักษณ์  สหัสสุขม่ันคง นำยเอกลักษณ์  สหัสสุขม่ันคง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 39/2566          
   10 ตุลาคม 2565

67 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวนริศรำ  ศักด์ิภู่ นำงสำวนริศรำ  ศักด์ิภู่ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 40/2566          
   10 ตุลาคม 2565

68 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวมุกไพลิน  ชูคล่ี นำงสำวมุกไพลิน  ชูคล่ี เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 41/2566          
   10 ตุลาคม 2565

69 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 228,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยภัทรพงษ์  จันทร์วิจิตร์ นำยภัทรพงษ์  จันทร์วิจิตร์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 42/2566          
   10 ตุลาคม 2565

70 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวรัสยำ  สุขล้ิม นำงสำวรัสยำ  สุขล้ิม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 43/2566          
   10 ตุลาคม 2565

71 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 195,500.05            เฉพาะเจาะจง นำงสำวธนภัทร์  ชัยเศรษฐพงศ์ นำงสำวธนภัทร์  ชัยเศรษฐพงศ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 44/2566          
   10 ตุลาคม 2565

72 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยธนวัฒน์  ใจแข็ง นำยธนวัฒน์  ใจแข็ง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 45/2566          
   10 ตุลาคม 2565

73 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.เนศิรินทร์  น้อยโม้ น.ส.เนศิรินทร์  น้อยโม้ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 46/2566          
   10 ตุลาคม 2565

74 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยพรพัฒน์  กำวิละ นำยพรพัฒน์  กำวิละ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 47/2566          
   10 ตุลาคม 2565

75 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 216,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยนิรุต ไผ่เรือง นำยนิรุต ไผ่เรือง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 48/2566          
   10 ตุลาคม 2565

76 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวทักษพร  ครุยทอง นำงสำวทักษพร  ครุยทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 49/2566          
   10 ตุลาคม 2565

77 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวธัญมำศ  หล่อเรืองศิลป์ นำงสำวธัญมำศ  หล่อเรืองศิลป์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 50/2566          
   10 ตุลาคม 2565

78 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.วนำลี  ศรีทองปลอด น.ส.วนำลี  ศรีทองปลอด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 51/2566          
   10 ตุลาคม 2565

79 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤษณำ  พัฒนำล้ีสกุล น.ส.กฤษณำ  พัฒนำล้ีสกุล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 52/2566          
   10 ตุลาคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

80 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 198,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.สุมน  ช้ันบุญ น.ส.สุมน  ช้ันบุญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 53/2566          
   10 ตุลาคม 2565

81 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 176,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวลัดดำวัลย์  คุตพันธ์ นำงสำวลัดดำวัลย์  คุตพันธ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 54/2566          
   10 ตุลาคม 2565

82 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยสิทธิกร  จันทร์ถอด นำยสิทธิกร  จันทร์ถอด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 55/2566          
   10 ตุลาคม 2565

83 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร  หวังพิทักษ์ น.ส.ฑิฆัมพร  หวังพิทักษ์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 56/2566          
   10 ตุลาคม 2565

84 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญำภัค  สีเหลือง น.ส.กัญญำภัค  สีเหลือง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 57/2566          
   10 ตุลาคม 2565

85 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวปำลิน  พรมสวัสด์ิ นำงสำวปำลิน  พรมสวัสด์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 58/2566          
   10 ตุลาคม 2565

86 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกกำนต์  ถ่ินส ำรำญ น.ส.กนกกำนต์  ถ่ินส ำรำญ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 59/2566          
   10 ตุลาคม 2565

87 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิชำ  ศรีวะรมย์ น.ส.ศศิชำ  ศรีวะรมย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 60/2566          
   10 ตุลาคม 2565

88 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวรสิตำ  คงช่วย นำงสำวรสิตำ  คงช่วย เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 61/2566          
   10 ตุลาคม 2565

89 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจวรรณ  จันทร์เนตร น.ส.เบญจวรรณ  จันทร์เนตร เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 62/2566          
   10 ตุลาคม 2565

90 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวปิยฉัตร  รุ่งศรี นำงสำวปิยฉัตร  รุ่งศรี เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 63/2566          
   10 ตุลาคม 2565

91 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวนงลักษณ์  วิมำนรัก นำงสำวนงลักษณ์  วิมำนรัก เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 64/2566          
   10 ตุลาคม 2565

92 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 210,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำววำสนำ  เทพสง่ำ นำงสำววำสนำ  เทพสง่ำ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 65/2566          
   10 ตุลาคม 2565

93 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวธัญสุดำ  ดำวเรียงกัน นำงสำวธัญสุดำ  ดำวเรียงกัน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 66/2566          
   10 ตุลาคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

94 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวรัชมล  วิธูวัฒนำ นำงสำวรัชมล  วิธูวัฒนำ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 67/2566          
   10 ตุลาคม 2565

95 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวลำวัลย์  กุลหุ่น นำงสำวลำวัลย์  กุลหุ่น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 68/2566          
   10 ตุลาคม 2565

96 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยสหทัต  เป่ำสง่ำ นำยสหทัต  เป่ำสง่ำ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 69/2566          
   10 ตุลาคม 2565

97 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวอิษยำ  มุขเจริญผล นำงสำวอิษยำ  มุขเจริญผล เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 70/2566          
   10 ตุลาคม 2565

98 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวรจน์รพี  พุกชำญค้ำ นำงสำวรจน์รพี  พุกชำญค้ำ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 71/2566          
   10 ตุลาคม 2565

99 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยวันชัย  ทองลพ นำยวันชัย  ทองลพ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 72/2566          
   10 ตุลาคม 2565

100 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยพิชิต  ขันสัมฤทธ์ิ นำยพิชิต  ขันสัมฤทธ์ิ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 73/2566          
   10 ตุลาคม 2565

101 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยนลธวัช  วงษ์ไพฑูรย์ นำยนลธวัช  วงษ์ไพฑูรย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 74/2566          
   10 ตุลาคม 2565

102 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 204,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยชัยรัตน์  ผลทอง นำยชัยรัตน์  ผลทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 75/2566          
   12 ตุลาคม 2565

103 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยพลกฤต จะรำ นำยพลกฤต จะรำ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 76/2566          
   10 ตุลาคม 2565

104 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 162,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวอนัญญำ  แป้นอำทิตย์ นำงสำวอนัญญำ  แป้นอำทิตย์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 77/2566          
   10 ตุลาคม 2565

105 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นำงสำวสุธำทิพย์  มะลิซ้อน นำงสำวสุธำทิพย์  มะลิซ้อน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 78/2566          
   10 ตุลาคม 2565

106 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยไพเลิศ  เขียวค ำ นำยไพเลิศ  เขียวค ำ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 79/2566          
   10 ตุลาคม 2565

107 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 186,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยสุทัศ  เวียงสมุทร์ นำยสุทัศ  เวียงสมุทร์ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 80/2566          
   10 ตุลาคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

108 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 120,000.00            เฉพาะเจาะจง นำยวิชัย  สุวรรณ นำยวิชัย  สุวรรณ เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 81/2566          
   10 ตุลาคม 2565

109 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 192,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณำ  รูปโปร่ง น.ส.ปวีณำ  รูปโปร่ง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 82/2566          
   10 ตุลาคม 2565

110 ซ้ือน้ ำด่ืม กพส. 16,435.20             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 83/2566          
   10 ตุลาคม 2565

111 ซ้ือน้ ำด่ืม กยผ. 29,275.20             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 84/2566          
   10 ตุลาคม 2565

112 ซ้ือน้ ำด่ืม กปผ. 19,003.20             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 85/2566          
   10 ตุลาคม 2565

113 ซ้ือน้ ำด่ืม กชพ. 8,388.80               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 86/2566          
   10 ตุลาคม 2565

114 ซ้ือน้ ำด่ืม กตป. 15,408.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 87/2566          
   10 ตุลาคม 2565

115 ซ้ือน้ ำด่ืม กปอ. 17,976.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็มวอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 88/2566          
   10 ตุลาคม 2565

116 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบัติงำน 165,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญชิดา ตุลาทอง นางสาวชนัญชิดา ตุลาทอง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
ข้อตกลงเลขท่ี 89/2566          
   10 ตุลาคม 2565

117

จ้ำงบริกำรเก็บรักษำเอกสำรรำชกำร 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

1,396,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี 1/2566              
 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2565

118
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรประเมินอำคำรสีเขียว
ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

496,110.85            เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี 
จ ำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี 
จ ำกัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี  2/2566             
  ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

119
จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดและงำนดูแล
ห้องประชุม

1,578,600.00         
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิตติชัย คลีนน่ิง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิตติชัย คลีนน่ิง เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด

สัญญาเลขท่ี  3/2566             
  ลงวันท่ี  25  ตุลาคม 2565

120
จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำระบบส ำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์ แบบบูรณำกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566

100,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเจนโก้ จ ำกัด บริษัท ไอเจนโก้ จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี  4/2566             
  ลงวันท่ี  21  ตุลาคม 2565

121
เช่ำใช้บริกำรระบบ Cloud Server ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566

500,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ำกัดบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี  5/2566             
  ลงวันท่ี  25  ตุลาคม 2565

122
เช่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตและวงจร ส่ือสำร
ข้อมูลควำมเร็วสูง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2566

970,000.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ 
จ ำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี  6/2566             
  ลงวันท่ี  25  ตุลาคม 2565

123
จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566

3,750,498.00         
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
บริษัท วีอำร์ จ๊อบโปร จ ำกัด บริษัท วีอำร์ จ๊อบโปร จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด

สัญญาเลขท่ี  7/2566             
  ลงวันท่ี 26  ตุลาคม 2565

124
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรก ำหนดมำตรกำร
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีต้นน้ ำล ำธำร
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

1,499,000.00         คัดเลือก บริษัท เทสโก้ จ ำกัด บริษัท เทสโก้ จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี  8/2566             
  ลงวันท่ี  27  ตุลาคม 2565

125

จ้ำงต่ออำยุสมำชิกโปรแกรมและบ ำรุงรักษำ
ซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
อุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำย ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. ๒๕๖๖

1,960,000.00         
 ประกาดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด บริษัท นิวเทคโนโลย่ีอินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด

สัญญาเลขท่ี 10/2566            
 28  ลงวันท่ี   ตุลาคม 2565

126 เช่ำอำคำรส ำนักงำน 80,046,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ ำกัด บริษัท ทิปโก้ ทำวเวอร์ จ ำกัด เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี  11/2566           
    ลงวันท่ี 31  ตุลาคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง วิธีจัดซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือกำรจ้ำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดือน ตุลำคม 2565
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

แบบ สขร.1

127
จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับ
รองภำยใต้(ร่ำง)พระรำชบัญญัติควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. ....

1,400,000.00         คัดเลือก
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
สัญญาเลขท่ี  12/2566           
    ลงวันท่ี  31  ตุลาคม 2565

128 ซ้ือพวงมำลำดอกไม้สด 2,000.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟาร์ม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟาร์ม เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
เลขท่ี 4039 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 
2565

129 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 3 รำยกำร 700.00                  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
เลขท่ี 35 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 
2565

130 ซ้ือพวงมำลำดอกไม้สด 1,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสองขุน ร้านสองขุน เสนอราคาถูกต้องและส่งมอบงานตามเวลาท่ีก าหนด
เลขท่ี 290/2565 ลงวันท่ี 28 
ตุลาคม 2565


