
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา้ง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลง

วนัทีข่องสัญญา

จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ  ในวนัที่ ที่
 8-9 พฤศจกิายน 2558 ใช้เดินทางจาก กทม.-พทัยา-กทม.
 ไม่รวมค่าน้าํมัน และค่าผ่านทาง

               4,000.00             4,000.00 ตกลงราคา - 4,000.00 นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 4,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 041/2559 02/11/2558

จา้งที่ปรึกษาโครงการขยายผลกจิกรรมชดเชยคาร์บอน 
เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายใน ประเทศ
ปีที่ 3 ระยะเวลา 11 เดือน

1,000,000 1,000,000 วธิตีกลง - 999,900.00 มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 999,900.00 เป็นการจา้งส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
และมิได้มีวตัถุประสงค์แสวงหากาํไร หรือหน่วยงานอืน่ใดที่มีกฎหมาย
 หรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุนให้ดําเนินการจา้งได้โดยตรง

สัญญาที่ 019/2559 02/11/2558

โครงการศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศต่อประเทศไทย  ระยะเวลา 11 เดือน

1,500,000 1,500,000 วธิตีกลง - 1,500,000.00 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์บริการ
วชิาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

1,500,000.00 เป็นการจา้งส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
และมิได้มีวตัถุประสงค์แสวงหากาํไรหรือหน่วยงานอืน่ใดที่มีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุนให้ดําเนินการจา้งได้โดยตรง

สัญญาที0่20/2559 02/11/2558

ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม                  900.00                900.00 ตกลงราคา - 900.00 ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ 900.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1000991 06/11/2558

จา้งทําเพลงและมิวสิควดีีโอประจาํองค์การบริหารจดัการ
กา๊ซเรือกนระจก จาํนวน 2 เพลง

600,000 600,000 วธิพีเิศษ - 600,000.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สิรว ีกรุ๊ป 600,000.00 เป็นพสัดุที่จาํเป็นต้องซ้ือจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจาํหน่ายโดยตรง หรือ
เป็นงานที่ต้องจา้งผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชาํนาญเป็นพเิศษ....

สัญญาที0่21/2559 06/11/2558

จา้งทําแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ระยะเวลา 12 เดือน

850,000 850,000 วธิพีเิศษ - 850,000.00 บริษทั ทริส คอร์ปอเรชั่น จาํกดั 850,000.00 เป็นการจดัหาจากผู้รับจา้งรายเดิมที่องค์การเห็นผลงานเป็นที่ประจกัษ์ สัญญาที0่22/2559 06/11/2558

จา้งเหมาปรับปรุงพื้นที่ ปู้พื้นไม้ลามิเนต ห้อง ผอ.สนย. 1 
ห้อง ห้องผุ้เชี่ยวชาญ อบก. 1 ห้อง

             44,600.00            44,600.00 ตกลงราคา - 44,600.00 ร้านจริพนัธ ์ ผ้าม่าน  โดยนายจริพนัธ ์ กาศสกลุ 44,600.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 042/2559 10/11/2558

จา้งเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 16 พ.ย.58 - 30 
ก.ย.59

            126,000.00          126,000.00 ตกลงราคา - 126,000.00 นายวฒิุนันท์ เฟื่องจนัทึก 126,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ 043/2559 13/11/2558

จา้งลงโฆษณานิตยสาร โพสต์ ทูเดย์@Weekly รายสัปดาห์
 ตําแหน่งหน้าปกขนาดแทรปลอยด์ (10.25 X 13.5) เต็ม
หน้าส่ีสี รวมเนื้อหาที่หน้าปก 1 หน้า รวมทั้งหมดเป็น
จาํนวน 2 หน้า

             99,831.00            99,831.00 ตกลงราคา - 99,831.00 บริษทั โพสต์ พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน) 99,831.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 044/2559 13/11/2558

จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน กระดาษองิเจท ลายลินิน IJC-LN 240                9,844.00             9,844.00 ตกลงราคา - 9,844.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส 9,844.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1000994 13/11/2558

จา้งออกแบบและจดัพมิพซ์องใส่ประกาศนียบัตร              34,000.00            34,000.00 ตกลงราคา - 34,000.00 นางสาววรางคณา  ศรียา 34,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 045/2559 16/11/2558

จดัทําหน้าเวบ็บนระบบ e-Office แสดงข้อมูลการจองใช้
ห้องประชุมและรถยนต์ผ่าน TV จอแบน แบบ 
Online/Real Time

             38,520.00            38,520.00 ตกลงราคา - 38,520.00 บริษทั แมกซ์ เซฟวิง่ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 38,520.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 046/2559 16/11/2558

จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน              26,456.62            26,456.82 ตกลงราคา - 26,456.82 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไมโคร ซัม เอน็เตอร์ไพร์ส 26,456.82 เป็นราคาที่เหมาะสม 1000996 16/11/2558

จา้งเหมาบรรยาย กนิอย่างไรห่างไกลโรค กจิกรรม อบก.
สัมพนัธค์ร้ังที่ 2  ในวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2558 เวลา 
11.00-12.30 น.

             10,000.00            10,000.00 ตกลงราคา - 10,000.00 นายสง่า ดามาพงศ์ 10,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1000997 16/11/2558

สรปุผลการดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2558

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)
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 ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
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วนัทีข่องสัญญา

จา้งลงโฆษณาประชาสัมพนัธห์นังสือพมิพก์รุงเทพธรุกจิ 
(section Display)  Half Page ขนาด 13.25*10 สีขาวดํา
 จาํนวน 1 คร้ัง  /จา้งลงโฆษณาประชาสัมพนัธห์นังสือพมิพ์
 เดอะเนชั่น (section Display)  Half Pageขนาด 13.25*
10 ขาวดํา จาํนวน 1 คร้ัง /โฆษณาประชาสัมพนัธ ์ทีวี
ดิจติอล NOW 26 เนื้อหาในรายการข่าวต้นชั่วโมง ความ
ยาว 1 นาที  จาํนวน 1 คร้ัง

            214,000.00          214,000.00 ตกลงราคา - 214,000.00 บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 214,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 047/2559 17/11/2558

จา้งที่ปรึกษาโครงการการพฒันาแนวทางการรายงานข้อมูล
กา๊ซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดกา๊ซ
เรือนกระจกที่เหมาะสม ระยะเวลา 10 เดือน

2,500,000 2,500,000 วธิตีกลง - 2,492,445.00 บริษทั เดอะ ครีเอจี ้จาํกดั 2,492,445.00 เป็นการจา้งกรณีทราบแน่ชัดวา่ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่
ต้องการมีจาํนวนจาํกดั ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวธิคัีดเลือก

สัญญาที0่23/2559 17/11/2558

จา้งเปล่ียนหลอดไฟ เปล่ียนบาลาสต์                1,680.00             1,680.00 ตกลงราคา - 1,680.00 นายศรัณย์ สุดเกตุ 1,680.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1000998 18/11/2558

จา้งเหมารถตู้ปรับอากศพร้อมพนักงานขับรถ ในวนัที่ 
12-13 พ.ย. 58 ใช้เดินทางในจงัหวดัเชียงราย และจงัหวดั
พะเยา ไม่รวมค่าน้าํมันและค่าผ่านทาง

               3,600.00             3,600.00 ตกลงราคา - 3,600.00 นายธติิพงศ์ พบิูลกลุสัมฤทธิ ์สํารองจา่ยไปกอ่น 3,600.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1000999 18/11/2558

จา้งเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ธ.ค.58-30 ก.ย.59             150,000.00          150,000.00 ตกลงราคา - 150,000.00 นางสาวสโรชา  ฉัตรจนัทร์ 150,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ 049/2559 19/11/2558

Adapter (คอมพวิเตอร์)                2,900.00             2,900.00 ตกลงราคา - 2,900.00 บริษทั คอปเปอร์ ไวร์ด จาํกดั 2,900.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001003 20/11/2558

จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน 14 รายการ                9,900.00             9,900.00 ตกลงราคา - 9,841.69 บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 9,841.69 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001039 20/11/2558

ออกแบบและจดัพมิพโ์บร์ชัวร์ ขนาด 14.70 x 21.00 
เซนติเมตร กระดาษ Green Card Eco Fiber 200 แกรม
 พมิพ ์4 สี ตีเส้นพบั 3 ตอน

             25,000.00            25,000.00 ตกลงราคา - 24,877.50 บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พบัลิชชิ่ง จาํกดั 
(มหาชน)

24,877.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 048/2559 23/11/2558

จา้งติดต้ังระบบเสียงตามสาย จาํนวน 1 ระบบ มติ 10/58 
วนัที่ 26 ต.ค.58

            100,000.00          100,000.00 ตกลงราคา - 99,921.95 บริษทั นีโอคลาสสิค (ประเทศไทย) 99,921.95 เป็นราคาที่เหมาะสม 050/2559 23/11/2558

ค่าจา้งเหมามาปฏิบัติงาน 1 ธ.ค.58 - 12 เม.ย.59             264,000.00          264,000.00 ตกลงราคา - 264,000.00 นางฐิตยา ทวศัีกด์ิ 264,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ 051/2559 23/11/2558

จา้งแกไ้ขแบบและจดัพมิพแ์ผ่นพบัโครงการสนับสนุน 
กจิกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก  LESS จาํนวน 3000 แผ่น

             19,000.00            19,000.00 ตกลงราคา - 19,000.00 นางสาววรางคณา  ศรียา 19,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 052/2559 23/11/2558

ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม                4,600.00            46,000.00 ตกลงราคา - 4,599.50 ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ 4,599.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001006 23/11/2558

ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวปกสี  ประกอบการสัมมนา
เร่ือง “ประเทศไทยกบัทิศทางการดําเนินงานการลดกา๊ซ
เรือนกระจกกอ่น-หลังปี ค.ศ. 2020”

               8,000.00             8,000.00 ตกลงราคา - 8,000.00 นางสาวอโณทัย สังข์ทอง 8,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001032 23/11/2558

กระบอกใส่แบบ 2 อนั                  750.00                750.00 ตกลงราคา - 716.00 บริษทั บีทูเอส จาํกั 716.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001005 25/11/2558

ค่าจา้งพมิพโ์บรชัวร์ ขนาด A-6 (105x148 mm.) (แบบ
ภาษาองักฤษ) กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พมิพ ์4 สี 
จาํนวน 8 หน้า เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา

             10,200.00            10,200.00 ตกลงราคา - 10,165.00 บริษทั ด็อกคิวเมนท์ พลัส จาํกดั 10,165.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 053/2559 26/11/2558

จา้งจดัทําเส้ือโปโล ผ้าคลูโหมด สีขาวปักทอ แขนรัด สาป
ย่น ปักอกซ้าย แขนขวาปัก เคร่ืองหมาย  Cool Mode  
ด้านหน้าเส้ือส้ันหลังยาว ชาย-หญิง  	

            105,000.00          105,000.00 ตกลงราคา - 105,000.00 บริษทั กูด๊สตาร์ท จาํกดั 105,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 054/2559 27/11/2558

ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม                3,000.00             3,000.00 ตกลงราคา - 2,914.20 ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ 2,914.20 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001002 27/11/2558

จา้งถ่ายเอกสารเข้าเล่ม     ตกลงราคา - 13,312.00 ร้านเอ ้กอ๊ปปี้ 13,312.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001004 30/11/2558
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