มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
(1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
เรื่อง
รหัสเอกสาร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (แยกหมวดรายจ่าย)

9-8-1-57-001 สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556
9-8-1-57-002 สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2556
9-8-1-57-003 สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2556
9-8-1-57-004 สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2557
9-8-1-57-005 สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557
9-8-1-57-006 สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557

**อัพเดต ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
(2) ประกาศประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง
รหัสเอกสาร

เรื่อง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

9-8-2-57-001 ผลการประกวดราคาซือ้ ครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นลดหลัน่ ทางความหนาของวัสดุ
ทดแทนไม้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9-8-2-57-002 ประกวดราคาซือ้ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ และชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9-8-2-57-003 ประกวดราคาซือ้ ครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นลดหลัน่ ทางความหนาของวัสดุทดแทนไม้
9-8-2-57-004 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) สาหรับจัดซือ้ เครื่องรับ -ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ กาลังส่ง 5 วัตต์ และชนิดติดรถยนต์ กาลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
9-8-2-57-005 สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์นโยบายสาคัญผ่านสือ่ มวลชน ประจาปี พ.ศ.2557
9-8-2-57-006 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จานวน 1
9-8-2-57-007 รายการ
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซือ้ เครื่องมือพิกัดทางดาวเทียม (GPS) จานวน
เครื่อง
9-8-2-57-008 (ร่150
าง) เอกสารประกวดราคาซื
อ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .............การซือ้ เครื่องมือหา
ค่าพิกัดทางดาวเทียม (GPS) จานวน 150 เครื่อง ตามประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที.่ ...............
9-8-2-57-009 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซือ้ เครื่องมือพิกัดทางดาวเทียม (GPS) จานวน
9-8-2-57-010 (ร่3าง)รายการ
เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ............./2557 การจัดซือ้
เครื่องมือหาค่าพิกัดทางดาวเทียม (GPS) จานวน 3 รายการ ตามประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที.่ .........
พ.ศ.2557
9-8-2-57-011 มกราคม
ร่างขอบเขตงาน
(Terms of Reference : TOR) การซือ้ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
กาลังส่ง 5 วัตต์ จานวน 329 เครื่อง
9-8-2-57-012 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .............. การซือ้ เครื่องรับ-ส่ง
วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กาลังส่ง 5 วัตต์ จานวน 329 เครื่อง ตามประกาศกรมป่าไม้ ลง
ที่.................. (Terms of Reference : TOR) การซือ้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4
9-8-2-57-013 วัร่านงขอบเขตงาน
ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จานวน 50 คัน
9-8-2-57-014 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที.่ .............การซือ้ รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จานวน 50 คัน ตาม
ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที.่ .......................
9-8-2-57-015 ยกเลิกการประกวดราคาซือ้ ครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นลดหลัน่ ทางความหนาของวัสดุ
ทดแทนไม้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
(2) ประกาศประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับที่

เรื่อง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

9-8-2-57-016 รายละเอียดข้อกาหนด โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร
9-8-2-57-017 เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที.่ .................โครงการระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศเพื่อการบริหารตามประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที.่ ..............
9-8-2-57-018 สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการสัน้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับงานป่าไม้ ของกรมป่าไม้ผ่านสือ่ โทรทัศน์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
9-8-2-57-019 ประกวดราคาซือ้ ครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นลดหลัน่ ทางความหนาของวัสดุทดแทนไม้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9-8-2-57-020 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จานวน 1
รายการ
9-8-2-57-021 ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชารุดเสือ่ มสภาพ จานวน 29 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
9-8-2-57-022 ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชารุดเสือ่ มสภาพ จานวน 14 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
9-8-2-57-023 ประกาศขายครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชารุดเสือ่ มสภาพ โดยวิธีทอดตลาด
9-8-2-57-024 ผลสอบราคาจ้างโครงการผลิตสารคดีสนั้ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานภารกิจส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการป่าไม้ด้านป่าชุมชน ของกรมป่าไม้ผ่านสือ่ โทรทัศน์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
9-8-2-57-025 การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซือ้ จัดจ้างซึง่ มิใช่งานก่อสร้าง ตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซือ้ จัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง
9-8-2-57-026 ผลการสอบราคาจ้างดูแลรักษาสวนหย่อมบริเวณกรมป่าไม้
9-8-2-57-027 สอบราคาซือ้ อุปกรณ์ GPS จานวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ในการดาเนินงานโครงการจัดการฝืนป่า
อนุรักษ์สามเหลีย่ มมรกตฯ (ระยะที่ 3)
9-8-2-57-028 สอบราคาซือ้ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จานวน 6 รายการ
เพื่อใช้ในการดาเนินงานโครงการจัดการฝืนป่าอนุรักษ์สามเหลีย่ มมรกตฯ (ระยะที่ 3)
**อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
ลาดับที่
9-8-3-001

เรื่อง
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (ฉบับที่ 1)
โครงการเหมืองแร่สังกะสี ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
พื้นที่ตงั้ โครงการ ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด จังหวัดตาก

9-8-3-002

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ่นแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2553

9-8-3-003

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ่นแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

**อัพเดต ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

