
9-8-1-57-001

9-8-1-57-002

9-8-1-57-003

9-8-1-57-004

9-8-1-57-005

9-8-1-57-006

(1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดอืน (สขร.1)

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2557

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2557

มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด

รหัสเอกสาร

เรื่อง

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างรายเดอืน (แบบ สขร.1) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2557 (แยกหมวดรายจ่าย)

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดอืน ตุลาคม 2556

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2556

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม 2556

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2557

              **อัพเดต ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2557



(2) ประกาศประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง

9-8-2-57-001

9-8-2-57-002

9-8-2-57-003

9-8-2-57-004

9-8-2-57-005

9-8-2-57-006

9-8-2-57-007

9-8-2-57-008

9-8-2-57-009

9-8-2-57-010

9-8-2-57-011

9-8-2-57-012

9-8-2-57-013

9-8-2-57-014

9-8-2-57-015

มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด

รหัสเอกสาร
เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ ์เคร่ืองวเิคราะหค์วามหนาแนน่ลดหลัน่ทางความหนาของวัสดุ

ทดแทนไม ้ดว้ยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส์

ประกวดราคาซื้อเคร่ืองรับสง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนดิมอืถอื 5 วัตต ์และชนดิตดิรถยนต ์25 วัตต์

 ดว้ยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ ์เคร่ืองวเิคราะหค์วามหนาแนน่ลดหลัน่ทางความหนาของวัสดุทดแทนไม้

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ส าหรับจัดซื้อเคร่ืองรับ-สง่วทิยุระบบ VHF/FM ชนดิ

มอืถอื ก าลังสง่ 5 วัตต ์และชนดิตดิรถยนต ์ก าลังสง่ไมน่อ้ยกวา่ 25 วัตต ์พร้อมอุปกรณ์

สอบราคาจา้งประชาสัมพันธ์นโยบายส าคัญผ่านสือ่มวลชน ประจ าปี พ.ศ.2557

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑว์ทิยาศาสตร์ จ านวน 1 

รายการร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเคร่ืองมอืพกิัดทางดาวเทียม (GPS) จ านวน

 150 เคร่ือง(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส ์เลขที่ .............การซื้อเคร่ืองมอืหา

คา่พกิัดทางดาวเทียม (GPS) จ านวน 150 เคร่ือง ตามประกาศกรมป่าไม ้ลงวันที.่...............

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเคร่ืองมอืพกิัดทางดาวเทียม (GPS) จ านวน

 3 รายการ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส ์เลขที่ ............./2557 การจัดซื้อ

เคร่ืองมอืหาคา่พกิัดทางดาวเทียม (GPS) จ านวน 3 รายการ ตามประกาศกรมป่าไม ้ลงวันที.่.........

มกราคม พ.ศ.2557ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การซื้อเคร่ืองรับ-สง่วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนดิมอืถอื

 ก าลังสง่ 5 วัตต ์จ านวน 329 เคร่ือง

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส ์เลขที่ .............. การซื้อเคร่ืองรับ-สง่

วทิยุ ระบบ VHF/FM ชนดิมอืถอื ก าลังสง่ 5 วัตต ์จ านวน 329 เคร่ือง ตามประกาศกรมป่าไม ้ลง

วันที่..................ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบมชีอ่งวา่งดา้นหลังคนขับ (CAB) จ านวน 50 คัน

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส ์เลขที.่.............การซื้อรถบรรทุก 

(ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมชีอ่งวา่งดา้นหลังคนขับ (CAB) จ านวน 50 คัน ตาม

ประกาศกรมป่าไม ้ลงวันที.่.......................

ยกเลกิการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ ์เคร่ืองวเิคราะหค์วามหนาแนน่ลดหลัน่ทางความหนาของวัสดุ

ทดแทนไม ้ดว้ยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส์



(2) ประกาศประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง

9-8-2-57-016

9-8-2-57-017

9-8-2-57-018

9-8-2-57-019

9-8-2-57-020

9-8-2-57-021

9-8-2-57-022

9-8-2-57-023

9-8-2-57-024

9-8-2-57-025

9-8-2-57-026

9-8-2-57-027

9-8-2-57-028

รายละเอยีดขอ้ก าหนด โครงการระบบภูมศิาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร

เอกสารประกวดราคาซื้อดว้ยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส ์เลขที.่.................โครงการระบบภูมศิาสตร์

สารสนเทศเพื่อการบริหารตามประกาศกรมป่าไม ้ลงวันที.่..............

สอบราคาจา้งผลติและเผยแพร่รายการสัน้ประชาสัมพันธ์ เพื่อการสง่เสริมการมสีว่นร่วมของ

ประชาชน การสร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับงานป่าไม ้ของกรมป่าไมผ่้านสือ่โทรทัศน ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ ์เคร่ืองวเิคราะหค์วามหนาแนน่ลดหลัน่ทางความหนาของวัสดุทดแทนไม ้

ดว้ยวธิีการทางอเิล็กทรอนกิส์

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑว์ทิยาศาสตร์ จ านวน 1 

รายการ

ประกาศขายครุภัณฑท์ี่ช ารุดเสือ่มสภาพ จ านวน 29 รายการ โดยวธิีทอดตลาด

ประกาศขายครุภัณฑท์ี่ช ารุดเสือ่มสภาพ จ านวน 14 รายการ โดยวธิีทอดตลาด

ประกาศขายครุภัณฑย์านพาหนะที่ช ารุดเสือ่มสภาพ โดยวธิีทอดตลาด

ผลสอบราคาจา้งโครงการผลติสารคดสีัน้ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานภารกจิสง่เสริม

และพัฒนาการจัดการป่าไมด้า้นป่าชุมชน ของกรมป่าไมผ่้านสือ่โทรทัศน ์ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจา้งซึง่มใิชง่านกอ่สร้าง ตาราง

แสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดรั้บจัดสรรและราคากลาง (ราคาอา้งองิ) ในการจัดซื้อจัดจา้งที่มใิชง่าน

กอ่สร้าง
ผลการสอบราคาจา้งดูแลรักษาสวนหย่อมบริเวณกรมป่าไม้

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ GPS จ านวน 8 เคร่ือง เพื่อใชใ้นการด าเนนิงานโครงการจัดการฝืนป่า

อนุรักษ์สามเหลีย่มมรกตฯ (ระยะที่ 3)

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์และครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 6 รายการ 

เพื่อใชใ้นการด าเนนิงานโครงการจัดการฝืนป่าอนุรักษ์สามเหลีย่มมรกตฯ (ระยะที่ 3)

              **อัพเดตข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2557

ล าดับท่ี
เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด



(3) ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

9-8-3-002

9-8-3-003

9-8-3-001

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาด และวธิีปฏบิัติ

ส าหรับโครงการหรือกจิการที่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชุมชนอย่างรุ่นแรง ทัง้ทางดา้นคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ ที่สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ หรือเอกชน จะตอ้งจัดท า

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2553

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาด และวธิีปฏบิัติ

ส าหรับโครงการหรือกจิการที่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชุมชนอย่างรุ่นแรง ทัง้ทางดา้นคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ ที่สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ หรือเอกชน จะตอ้งจัดท า

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด

ล าดับท่ี
เรื่อง

ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

              **อัพเดต ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2557

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (ฉบับที่ 1)

โครงการเหมอืงแร่สังกะส ีของบริษัท ผาแดงอนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน)

พื้นที่ตัง้โครงการ ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก

เขตพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าแมส่อด จังหวัดตาก


