
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้

เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลง

วันที่ของสัญญา

จ้างพิมพ์โบร์ชัวร์ ฉลากคาร์บอน กระดาษ
 Green Card Eco Fiber 200 แกรม 
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า  ตีเส้นพับ 3 ตอน  
14.90 x 21.00 เซนติเมตร

      30,500.00       30,500.00 ตกลงราคา - บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิช
ชิ่ง จ ากัด (มหาชน)

30,495.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 055/2559 03/12/2558

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ 20 
กล่อง)

    122,000.00     122,000.00 ตกลงราคา - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 121,027.70 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001008 03/12/2558

ค่าบริการ E-mail ภาครัฐ (ค่าบริการ
เดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 
2559)

          267.50           267.50 ตกลงราคา - บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน)

267.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001021 03/12/2558

จ้างออกแบบสต๊ิกเกอร์ อบก. 4 แบบ       10,000.00       10,000.00 ตกลงราคา - นายนิติพล  เล่าเปี่ยม 10,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 056/2559 08/12/2558

เดินรางไฟหอ้ง ผอ.อบก. จ านวน 1 จุด 
เปน็เงิน 600 บาท เปล่ียนหลอดไฟ และ
บาลาสต์ 5 จุดๆละ 40 บาท เปน็เงิน 200
 บาท

          800.00           800.00 ตกลงราคา - นายศรัณย์ สุดเกตุ 800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001011 08/12/2558

น้ ายาฆ่าเชื้อสุขภณัฑ์ จ านวน 1 แกลอน 
3.8 ลิตร

          650.00           650.00 ตกลงราคา - นางสาวฐนิชา นิลแก้ว ส ารองจ่ายไป
ก่อน

650.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001013 08/12/2558

ยาส าหรับหอ้งพยาบาล อบก.           340.00           340.00 ตกลงราคา - องค์การเภสัชกรรม 340.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001014 09/12/2558

เปล่ียนขั้วชาร์ตแบตเตอร่ี ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ SAMSUNG TAB S 10.5   
(Serial No. 354497062175732)

       1,200.00         1,200.00 ตกลงราคา - นางสาวฐนิชา นิลแก้ว ส ารองจ่ายไป
ก่อน

1,080.54 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001015 09/12/2558

จ้างท าตรายาง จ านวน 1 อัน           250.00           250.00 ตกลงราคา - ร้านล าดวนเซ็นเตอร์ 250.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001016 09/12/2558

วัสดุส านักงาน 5 รายการ        3,200.00         3,200.00 ตกลงราคา - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์
ไพร์ส

3,137.24 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001017 11/12/255810 3,137.24
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                                                                                                                                                                     แบบ สขร .1

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ล าดับที่ ราคาที่เสนอ

วันที ่10 มกราคม 2559
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กระดานไวทบ์อร์ดแม่เหล็ก 2 ด้าน ขนาด
 80*120 ซม. มีล้อเล่ือน จ านวน 1 ชุด

       5,000.00         5,000.00 ตกลงราคา - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทยไวทบ์อร์ด 5,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001033 14/12/2558

จ้างปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของไฟฟ้าส าหรับการประเมิน
คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ์

      80,000.00       80,000.00 ตกลงราคา - นางสาววิกานดา วราหบ์ณัฑูรวิทย์ 80,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 057/2559 15/12/2558

หนังสือ Climate@Risk ความเส่ียงโลก
ร้อนกับอนาคตของประเทศไทย

       2,800.00         2,800.00 ตกลงราคา - ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 2,800.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001020 15/12/2558

จ้างพิมพ์สติกเกอร์รณรงค์ส่ิงแวดล้อม 
ขนาด 3*4.5 นิ้ว สต๊ิกเกอร์ PVC ขาว 
หลังขาว พิมพ์ 4 สี หมึก Soy ink

      25,000.00       25,000.00 ตกลงราคา - บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิช
ชิ่ง จ ากัด (มหาชน)

23,540.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 058/2559 16/12/2558

จ้างท านามบตัร กระดาษถนอมสายตา 
SCG 250 แกรม พิมพ์ 3 สี 2 หน้า 
จ านวน 100 แผ่น/กล่อง จ านวน 9 คน 
คนละ 1 กล่อง

       2,500.00         2,500.00 ตกลงราคา -  บริษัท ธนาบตุร จ ากัด 2,407.50 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001022 16/12/2558

จ้างเหมาวิทยากรบรรยาย เร่ือง “งาน
ได้ผล คนเปน็สุข จ านวน 1 ทา่น ในวันที่ 
 16 ธันวาคม 2559

      10,000.00       10,000.00 ตกลงราคา - นายบญุเลิศ จุลเกียรติ 10,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001019 17/12/2558

ค่าจ้างผลิตงานและประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาแบบจ าลอง 2050 
Pathways Calculator ส าหรับประเทศ
ไทย สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ถ่ายภาพผู้บริหาร แปลบทความ
ภาษาอังกฤษ (ท า 2 ภาษา) ออกแบบธีม
และเนื้อหา จัด LayOut หน้าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 6 หน้า (แทรกคอลัมภโ์ลก
ใบใหญ)่ และ PDF file for Website 
อบก.

      29,000.00       29,000.00 ตกลงราคา - บริษัท วิริยะธุรกิจ จ ากัด 288,900.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 059/2559 21/12/2558

จ้างผลิด VDO น าเสนอผลงานความ
ร่วมมือทางทวิภาคี Joint Crediting 
Mechanism JCM

    ตกลงราคา - บริษัท ทรีนิต้ี โปรเจค จ ากัด 200,839.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 061/2559 21/12/2558

ซ่อมตู้เย็น อบก.4110-001-002/52     ตกลงราคา - นายศรัณย์ สุดเกตุ 856.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001029 21/12/2558856.00
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จ้างจัดท าพวงกุญแจ กัปตัน TGO จ านวน
 3 แบบ แบบละ 100 ชิ้น ท าด้วยผ้าไม่
ฟอก สกรีนลาย “กัปตัน TGO กัปตัน
พิทกัษ์ภมูิอากาศ”

       9,000.00         9,000.00 ตกลงราคา - นางสาวจุฑามณี  อาจกล้า 9,000.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001034 25/12/2558

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน           104.00           104.00 ตกลงราคา - เงินสด 104.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001040 25/12/2558

ค่าจ้างเหมาปกิบติังาน 4 ม.ค-28 ก.พ.59       38,064.52       38,064.52 ตกลงราคา - นางสาวนพมาศ วัชรพันธุ์ 38,064.52 เปน็ราคาที่เหมาะสม 062/2559 29/12/2558

จ้างพิมพ์นามบตัร กระดาษถนอมสายตา 
SCG 250 แกรม พิมพ์ 3 สี 2 หน้า 
จ านวน 200 แผ่น

          535.00           535.00 ตกลงราคา -  บริษัท ธนาบตุร จ ากัด 535.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001023 29/12/2558

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน        1,500.00         1,500.00 ตกลงราคา - บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 1,405.19 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001024 29/12/2558

เม้าส์ M100 20 อัน        4,708.00         4,708.00 ตกลงราคา - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 4,708.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001026 29/12/2558

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ์ 20 กล่อง)

    129,000.00     129,000.00 ตกลงราคา - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 128,197.77 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001028 29/12/2558

ซ่อมอ่างล้างจาน (สายน้ าดี 4 เส้น)           642.00           642.00 ตกลงราคา - เงินสด 642.00 เปน็ราคาที่เหมาะสม 1001030 29/12/255827 642.00
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