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จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม             7,431.50  7,431.50 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 7,431.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001251 01/08/2559

จ้างท าเว็บไซด์โครงการภาคีสนับสนุน
ปา่ชุมชนลดโลกร้อน โดยมี
รายละเอียดการจ้างที่แนบ จ านวน 2 
หน้า  และดูแลระบบ 6 เดือน

          35,000.00  35,000.00 ตกลงราคา - - นายเสริมชัย  สหพงษ์ 35,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 182/2559 01/08/2559

ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกมา
ปฏบิติังานเดือนสิงหาคม 2559

          28,000.00  28,000.00 ตกลงราคา - - นางสาวนพวรรณ    ธิมาภรณ์ 28,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 183/2559 01/08/2559

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
พนักงานขับรถ ใช้เดินทางในพื้นที่ 
กทม.  จังหวัดปทมุธานี วันที่ 1 
สิงหาคม 2559  จ านวน 1 คัน  วันที่ 2
 สิงหาคม 2559  จ านวน 3 คัน  วันที่ 
3 สิงหาคม 2559  จ านวน 2คัน ราคา
คันละ 1,800 บาท/วัน/คัน

          12,600.00  12,600.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 12,600.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 184/2559 01/08/2559

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร           11,330.00  11,330.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 11,330.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001220 02/08/2559

จ้างท านามบตัร กระดาษถนอมสายตา
 SCG 250 แกรม พิมพ์ 3 สี 2 หน้า  
จ านวน 400 ใบ  รายชื่อตามเอกสาร
แนบ

            1,070.00  1,070.00 ตกลงราคา - - บริษัท ธนบตุร จ ากัด 1,070.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001235 03/08/2559

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ในวันที่ 9-10
 สิงหาคม 2559 ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ล าปาง จ านวน 2 คัน/วัน  
ไม่รวมน้ ามันเชื้อเพลิง

            7,200.00  7,200.00 ตกลงราคา - - เงินสด 7,200.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001253 03/08/2559

จ้างออกแบบหนังสือ “คู่มือการพัฒนา
โครงการ T-VER”

          35,000.00  35,000.00 ตกลงราคา - - นางสาววรางคณา  ศรียา 35,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 185/2559 03/08/2559

แบบ สขก.1

วนัที่ 10 กันยายน 2559
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ค่าจ้างล้างท าความสะอาดเครืองปรับ
อากาศ

          98,400.00  98,400.00 ตกลงราคา - - นายอภศัิกด์ิ เทพวงค์ 98,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 186/2559 04/08/2559

จ้างถ่ายวิดิโอและสัมภาษณ์  เพื่อ
ประกอบการจัดท าวารสาร อบก. ราย 
6 เดือน

            8,000.00  8,000.00 ตกลงราคา - - นายชุติพนธ์ ชูสุวรรณ 8,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001222 05/08/2559

ค่าภาพวีดีโอ ทอ๊ป พิพัฒน์ อภรัิกษ์ธ
นากร เพื่อประกอบการจัดท าวารสาร 
อบก. ราย 6 เดือน ฉบบัที่ 1/2559

            3,000.00  3,000.00 ตกลงราคา - - นายธีรกานต์ จันทร์เกษม 3,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001223 05/08/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม             3,390.00  3,390.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,390.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001225 08/08/2559

วัสดุส านักงาน             2,006.25  2,006.25 ตกลงราคา - - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็น
เตอร์ไพร์ส

2,006.25 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001226 08/08/2559

จ้างท าใบประกาศนียบตัร             2,946.78  2,946.78 ตกลงราคา - - เงินสด 2,946.78 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001230 09/08/2559

โปรแกรมสแกนไวรัส ESET Endpoint
 Security

          16,000.00  15,515.00 ตกลงราคา - - บริษัท พาวเวอร์เทค ซิสเทม็ส์ 
จ ากัด

15,515.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 188/2559 09/08/2559

จ้างท าแผ่นพับ อบก.           80,250.00  80,250.00 ตกลงราคา - - บริษัท โปร บฟั (ไทยแลนด์) จ ากัด 80,250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 189/2559 09/08/2559

จ้างเหมาค านวณการดูดซับก๊าซเรือน
กระจกจากโครงการปา่รักน้ าอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

          19,000.00  19,000.00 ตกลงราคา - - นายมานะ ศรีวิชัย 19,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 190/2559 09/08/2559

เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังานในจังหวัด
นครราชสีมา รับและคืนรถที่สนามบนิ
จังหวัดบรีุรัมย์   ในวันที่ 21-22 
กรกฎาคม 2559  จ านวน 1  คัน (24 
ชม. คิดเปน็ 1 วัน)  ไม่รวมค่าน้ ามัน
และค่าผ่านทาง

            2,058.00  2,058.00 ตกลงราคา - - เงินสด 2,058.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001232 10/08/2559

ซองพลาสติก อโรม่า ขนาด A4  Digit 
PVC ชนิดแข็ง ใส หนา กันน้ าและฝุ่น
ละออง, ซองเปดิทางด้านยาว

            4,815.00  4,815.00 ตกลงราคา - - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็น
เตอร์ไพร์ส

4,815.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001236 11/08/2559

วัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติปลูกพรรณไม้พระนาม
ดอนญ่าควีนสิริกิต์ิ

            5,505.00  5,505.00 ตกลงราคา - - เงินสด 5,505.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001246 11/08/2559
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ล าดับที่

วาดภาพการ์ตูนส าหรับส่ือแอนิเมชัน 
เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ตัวละครกัปตันทโีก้ และตัวประกอบ
ฉากอื่น ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ตัว 
พร้อมวาดฉากประกอบทกุฉาก

          20,000.00  20,000.00 ตกลงราคา - - นายนิติพล  เล่าเปี่ยม 20,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 191/2559 11/08/2559

ผลิตส่ือแอนิเมชัน ออกแบบเนื้อเร่ือง
พร้อมสคริปต์ภาพและเสียง ออกแบบ
ภาพเคล่ือนไหว และเสียงประกอบ

          40,000.00  40,000.00 ตกลงราคา - - นายวีระพงษ์ แซ่หว่อง 40,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 192/2559 11/08/2559

 เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน รับ-คืนรถ
 ที่สนามบนิจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใน
วันที่  16-17 สิงหาคม 2559 ใช้
เดินทางจากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  จ านวน 1  คัน  (24 ชม. คิดเปน็ 
1 วัน ) ไม่รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

            1,500.14  1,500.14 ตกลงราคา - - เงินสด 1,500.14 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001257 15/08/2559

จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
ประจ าป ี2559 ในวันที่ 18-28 
สิงหาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบรีุ

        865,000.00  862,601.90 วิธีพิเศษ - - บริษัท อาร์ตเวนทสิต์ จ ากัด 862,601.90 เปน็พัสดุที่จ าเปน็ต้องซ้ือจาก
ผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่าย
โดยตรง หรือเปน็งานที่ต้อง
จ้างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มี
ความช านาญเปน็พิเศษ....

สัญญาเลขที่
033/2559

16/08/2559

ค่าจ้างติดต้ังโทรศัพท ์และ LAN             1,819.00  1,819.00 ตกลงราคา - - บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 1,819.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001238 18/08/2559

จ้างท าตรายาง ด้ามพลาสติก จ านวน 7
 อัน   ตรายาง 2 บรรทดั (ส้ัน) 1 อัน 
อันละ 120 ตรายาง 2 บรรทดั (ยาว) 
จ านวน 4 อัน ราคาอันละ 140 บาท 
ตรายาง 3 บรรทดั จ านวน 1 อันราคา
อันละ 180 บาท ตรายาง 1 บรรทดั 
จ านวน 1 อัน ราคา 90 บาท  รวม
ราคาทั้งส้ิน 950 บาท

              950.00  950.00 ตกลงราคา - - เงินสด 950.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001239 18/08/2559

พิมพ์สต๊ิกเกอร์  อบก. 4 สี ขนาด 4 x 
6.5 ซม. จ านวน 1,000 ชิ้น

            3,745.00  3,745.00 ตกลงราคา - - เงินสด 3,745.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001261 18/08/255927
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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ล าดับที่

จ้างตัดต่องาน Presentation 
“โครงการภาคีสนับสนุนปา่ชุมชนลด
โลกร้อน” ค่าตัดต่อ  20,000 บาท  ค่า
ท ากราฟฟิค 10,000 บาท  ค่าเรียบ
เรียงเพลงประกอบ 10,000 บาท ค่า
หอ้งเสียง 10,000 บาท  ค่าจัดท า DVD
 50 แผ่น 3,000 บาท  ค่าด าเนินงาน 
21,766.36 บาท

          80,000.00  80,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท จิ เจ รุ นิ เฮาส์ จ ากัด 80,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 193/2559 18/08/2559

จัดจ้างท าโล่เพื่อเปน็การประกาศ
เกียรติคุณ โครงการ T-VER

          23,540.00  23,540.00 ตกลงราคา - - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ทกลาส 
ดอท เน็ท

23,540.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 194/2559 18/08/2559

ค่าติดต้ังระบบ IP Console  บริเวณ
ด้านหน้าประชาสัมพันธ์

            5,350.00  5,350.00 ตกลงราคา - - บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 5,350.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001240 19/08/2559

นาฬิกาแขวนผนัง             1,048.00  1,048.00 ตกลงราคา - - เงินสด 1,048.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001248 19/08/2559

พิมพ์หนังสือ ขนาด 14.5 X 21.0 
เซนติเมตร (เอ 5) จ านวนอย่างน้อย 
104 หน้า ปกหน้าและหลังพิมพ์ 4 สี 
เคลือบด้าน ปั้มนูน 3 จุด ใช้กระดาษ
อาร์ดการ์ด 230 แกรม เนื้อในใช้
กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม พิมพ์ 
1 สี 2 หน้า เข้าเล่มแบบไสกาว

          63,130.00  63,130.00 ตกลงราคา - - บริษัท พีท ูดีไซน์ แอนด์ พร้ินท ์
จ ากัด

63,130.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 197 /2559 19/08/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม             3,468.00  3,468.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 3,468.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001243 22/08/2559

วัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติปลูกพรรณไม้พระนาม
ดอนญ่าควีนสิริกิต์ิ

          20,851.50  20,851.50 ตกลงราคา - - เงินสด 20,851.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001244 22/08/2559

เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน รับ-คืนรถ
 ที่สนามบนิจังหวัดภเูก็ต ในวันที่ 
24-25 สิงหาคม 2559 ใช้เดินทางจาก
ในพื้นที่จังหวัดภเูก็ต จ านวน 1  คัน 
(24 ชม. คิดเปน็ 1 วัน) ไม่รวมน้ ามัน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

            3,479.64  3,479.64 ตกลงราคา - - บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ คาร์
 จ ากัด

3,479.64 เปน็ราคาที่เหมาะสม 198/2559 22/08/255935
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่สัญญาหรือ
ข้อตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

วันที่ของสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่

จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการ 
"การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่
และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสม"

          58,040.00  58,040.00 ตกลงราคา - - นางสาววรางคณา  ศรียา 58,040.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 195/2559 23/08/2559

จ้างท าคู่มือการจัดทาข้อมูลปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมือง

          71,690.00  71,690.00 ตกลงราคา - - บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 
พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)

71,690.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 196/2559 23/08/2559

จ้างพิมพ์แผ่นพับประชา สัมพันธ์ 
Mobile Application และ TGO 
Game low carbon city

          13,500.00  13,500.00 ตกลงราคา - - นางสาววรางคณา  ศรียา 13,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 199/2559 23/08/2559

เช่ารถเก๋งลงพื้นที่ปฏบิติังาน ในวันที่  
29 สิงหาคม 2559 ใช้เดินทางจากใน
พื้นที่จังหวัดพะเยา จ านวน 1  คัน  (24
 ชม. คิดเปน็ 1 วัน )  ไม่รวมค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง

            1,500.00  1,399.00 ตกลงราคา - - เงินสด 1,399.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001272 26/08/2559

รับจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ภายใน
ส านักงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การประหยัดพลังงาน และการลดกาซ
เรือนกระจก

        700,000.00  652,406.82 สืบราคา 1. บริษัท รูบคิ 
คิวบ ์จ ากัด      
2. บริษัท ไทวา
ดีไซน์ จ ากัด

    652,406.82 บริษัท ไทวาดีไซน์ จ ากัด 652,406.82 เสนอรายละเอียดตรงตามที่
ก าหนด

สัญญาที่ 034/2559 26/08/2559

แบตเตอร่ี Lenovo รุ่น ThinkPad 
Edge E330จ านวน  2 ก้อน รับประกัน
 1 ปี

            4,400.00  4,400.00 ตกลงราคา - - เงินสด 4,400.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001252 29/08/2559

ที่รัดยางหยอด ขนาด 100X30X4 มม.
 พิมพ์โลโก้ อบก. และ โลโก้ CCF 
จ านวน 6 สี ตามแบบ  วัสดุที่ใช้เปน็
ซอฟท ์พีวีซี หยอดนูน   มีกระดุมล็อค
ที่สาย

          41,730.00  41,730.00 ตกลงราคา - - บริษัท ฮิวเมอร์ดีไซน์  จ ากัด 41,730.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 200/2559 29/08/2559

ค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์ 4 แบบ แบบละ 
500 แผ่น จ านวน 2,000 แผ่น และ 
พิมพ์ใบปลิว 2 แบบ แบบละ 500 แผ่น
 จ านวน 1,000  แผ่น

          37,000.00  37,000.00 ตกลงราคา - - นางสาววรางคณา  ศรียา 37,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 201/2559 29/08/255943
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการการคัดเลือก
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่สัญญาหรือ
ข้อตกลงซ้ือหรือ

จ้าง

วันที่ของสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่

ไม้เซลฟี่ (ไม้ส าหรับยึดโทรศัพทถ์่ายรูป)
  จ านวน 500 อัน  ด้ามเปน็พลาสติก 
และอลูมิเนียม  ยืดยาวสูงสุด 60 ซม. 
หมุนได้หลากหลายองศา  สีฟ้า และสี
เขียว มีปา้ยTAG ติดสินค้าเจาะรูพร้อม
เชือกหอ้ย  สกรีนโลโก้ TGO 1 จุด 
พิมพ์หน้าเดียว ใช้กับโทรศัพทท์ี่มีความ
กว้างไม่เกิน 90 มม. 		

          49,220.00  49,220.00 ตกลงราคา - - บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟคชั่น 
จ ากัด

49,220.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 202/2559 30/08/2559

จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบตัรเพื่อ
ประกาศเกียรติคุณ โครงการ LESS ใช้
กระดาษขาวมุก ขนาด A4

            1,405.98  1,405.98 ตกลงราคา - - เงินสด 1,405.98 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001256 31/08/2559

จ้างเหมาบคุคลภายนอกมาปฏบิติังาน           15,500.00  15,500.00 ตกลงราคา - - นางสาววริษฐา ศรีพระราม 15,500.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 203/2559 31/08/2559

ค่าจ้างปฏบิติังาน 1-30 กันยายน 2559           17,000.00  17,000.00 ตกลงราคา - - นางสาวศรัยฉัตร ไพมุ้ย 17,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 204/2559 31/08/2559

จัดท า Story Board และ Script 
จัดท ารูปแบบแนวคิด (Theme 
Concept) และบทถ่ายทอดเร่ืองราว 
(Script) และท าภาพสเก็ตซ์ร่าง 
(Sketch) และจัดท า Story Board 
ของเนื้อหาที่จะท าการผลิต

          36,300.00  36,300.00 ตกลงราคา - - นางสาวณิชา  รุจิวิพัฒน์ 36,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 205/2559 31/08/2559

จัดท า Graphic และ Sound assets 
จัดท าภาพประกอบตัวจริงที่จะ
น าไปใช้พัฒนาต่อใหเ้ปน็
ภาพเคล่ือนไหว (โมชั่นกราฟิก) และ
จัดหาผู้บรรยายและ/หรือจัดท าเสียงที่
จะน ามาประกอบภาพเคล่ือนไหว

          36,300.00  36,300.00 ตกลงราคา - - นายสถิร  ศิวพร 36,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 206/2559 31/08/2559

ค่าจัดท า Motion ผลิตส่ือในรูปแบบ
อินโฟร์โมชั่นกราฟิก (Info Motion 
Graphic) น าภาพประกอบมาขยับเปน็
ภาพเคล่ือนไหวและใส่เสียงบรรยาย 
ไม่น้อยกว่า 3 นาที

          36,300.00  36,300.00 ตกลงราคา - - นางสาวปวิตรา  กุลมาลา 36,300.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 207/2559 31/08/255950
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