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จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ ์รายละเอียด
เนื้อหา  หน้าที่ ภารกจิ และพันธกจิ ของ 
อบก.   พิมพ์  4 สี  1 หน้า  ในหน้าพิเศษ 
 ขนาดเต็มหน้า 8.5*11.5 นิ้ว (A4)

        40,000.00        40,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท เอ อาร์ ที แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั 40,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 077/2559 01/02/2559

ค่าจ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์         45,000.00        45,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท โลจิคสเปซ จ ากดั 43,870.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 078/2559 01/02/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม          1,071.75          1,071.75 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ กอ๊ปปี้ 1,071.75 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001063 01/02/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม          1,815.00          1,815.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ กอ๊ปปี้ 1,815.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001064 01/02/2559

จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ ์Mobile 
Application ของ  อบก. (Carbon4Thai)

        64,200.00        64,200.00 ตกลงราคา - - บริษัท โลจิคสเปซ จ ากดั 64,200.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 079/2559 02/02/2559

จ้างท าโครงการสร้างต้นแบบเมืองคาร์บอน
ต่ า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ 
ระยะเวลา 8 เดิอน เร่ิม 3 ก.พ.-2 ต.ค.59

      500,000.00       500,000.00 ตกลงราคา - - สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

499,700.00 เป็นราคาที่เหมาะสม สัญญาที่ 029/2559 02/02/2559

จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว         14,000.00        14,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท สยามยูนิแคร์ จ ากดั 13,725.96 เป็นราคาที่เหมาะสม 080.1/2559 04/02/2559

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         79,073.00        79,073.00 ตกลงราคา - - บริษัท ออวด้ิา จ ากด้ 79,073.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 080/2559 04/02/2559

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ
รถ จ านวน 1 คัน ในวนัที่ 23-24 
กมุภาพันธ ์2559 ใช้เดินทางจากในพืน้ที่
จังหวดัสงขลา

         3,600.00          3,600.00 ตกลงราคา - - เงินสด 3,600.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001098 04/02/2559

จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า          1,156.00          1,156.00 ตกลงราคา - - นางสาววรารัตน์ ชะอุ่มเครือ 1,156.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001069 05/02/255910
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ค่าจัดท าโปสเตอร์ ขนาด 90 x 150 
เซนติเมตร ส าหรับ 2050 Pathways 
Calculator พร้อมเคลือบ

         7,000.00          7,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท โลจิคสเปซ จ ากดั 7,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 081/2559 08/02/2559

อุปกรณ์ส ารองข้อมูลส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

        53,000.00        53,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท เมมโมร่ีทูเดย์ จ ากดั 48,578.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 082/2559 09/02/2559

ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Card Interface Firewall) และ สิทธิก์าร
ใช้งานอุปกรณ์ (License) Juniper SSL 
VPN

      260,000.00       260,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
จ ากดั

240,750.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 083/2559 09/02/2559

จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ือง
เสียงเคล่ือนย้าย แบบพกพา

         8,900.00          8,900.00 ตกลงราคา - - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทิพวรรณ์อีเล็คทรอ
นิค

8,816.80 เป็นราคาที่เหมาะสม 084/2559 09/02/2559

จ้างย้ายโทรศัพท์และเปิด LAN จ านวน 1 
จุด

            749.00            749.00 ตกลงราคา - - บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 749.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001086 09/02/2559

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ
รถ ในัวนที่ 10 กมุภาพันธ ์2559 ใช้
เดินทางในจังหวดัเชียงราย จังหวดัพะเยา 
จ านวน 7 คัน ไม่รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

        13,300.00        13,300.00 ตกลงราคา - - เงินสด 13,300.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001099 09/02/2559

เช่ารถเกง๋ เคร่ืองยนต์ 1.8 CC วนัที่ 15-17 
 กมุภาพันธ ์2559 จ านวน 1 คัน รับ-คืน 
รถที่สนามบินจังหวดัอุบลราชธานี  ไม่รวม
ค่าน้ ามัน

         3,500.00          3,500.00 ตกลงราคา - - บริษัท เวลิด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จ ากดั 3,479.64 เป็นราคาที่เหมาะสม 085/2559 11/02/2559

จ้างออกแบบ Info graphic ของโครงการ
ลดกา๊ซ เรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย  (T-VER)  
ทั้งหมด 3 แบบ ตามเนื้อหาดังนี้   - 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน หรือการรับรอง
ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกโครงการ T-VER  -
 ขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงการ
ด าเนินงานหลังขึ้นทะเบียน  - ขั้นตอนการ
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกภาคสมัครใจ

         6,000.00          6,000.00 ตกลงราคา - - นางสาวจริญญา นิลแพทย์ 6,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 086/2559 11/02/255918
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จ้างพิมพ์นามบัตร กระดาษถนอมสายตา 
SCG 250 แกรม พิมพ์ 3 สี 2 หน้า จ านวน
 600.00 แผ่น

         1,605.00          1,605.00 ตกลงราคา - - บริษัท ธนบุคร จ ากดั 1,605.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001072 11/02/2559

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Converter
 LINK RJ45/SC (MM) 10/100MBPS 
MINI  รับประกนั 1 ปี

         4,500.00          4,500.00 ตกลงราคา - - บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากดั (มหาชน)

4,033.90 เป็นราคาที่เหมาะสม 087/2559 12/02/2559

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   VSPro 2015 NL
 Gov เพือ่ใช้ในการพัฒนาเวบ็แอพพลิเคชั่น

        30,000.00        30,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท เคมิท กรุ๊ป จ ากดั 16,130.25 เป็นราคาที่เหมาะสม 088/2559 12/02/2559

ต่ออายุสิทธิก์ารใช้งาน (License) ของ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) 
บนระบบเครือข่าย ยี่ห้อ Check Point 
UTM-1 รุ่น 272 และ Spare Part 5x8 
HW Replacement ระยะเวลา 1 ปี 
(ต้ังแต่วนัที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึง วนัที่ 
14 มิถุนายน 2560)

        80,250.00        80,250.00 ตกลงราคา - - บริษัท เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
จ ากดั

80,250.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 089/2559 15/02/2559

ต่ออายุสิทธิก์ารใช้งาน (License) ของ
อุปกรณ์ป้องกนัและตรวจจับการบุกรุกและ
อุปกรณ์ จัดเกบ็ Log File  บนระบบ
เครือข่าย

      155,150.00       155,150.00 ตกลงราคา - - บริษัท เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
จ ากดั

155,150.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 090/2559 15/02/2559

จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ)์       255,050.55       255,050.55 ตกลงราคา - - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากดั 255,050.55 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001073 15/02/2559

ค่าเช่ารถตู้ รถเกง๋ จ.นครศรีธรรมราช 
กระบี่ และ ตรัง วนัที่ 15-17 ก.พ.59

         8,300.00          8,300.00 ตกลงราคา - - นายสาธติ  เนียมสุวรรณ 8,300.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001080 15/02/2559

จ้างเหมาวทิยากรจัดกจิกรรม อบก. 
สัมพันธ ์คร้ังที่ 5 เร่ือง ถอดรหัสความรู้ สู่
ประตูความคิด วนัที่ 16 ก.พ. 59 เวลา 
10.30-12.00 น. ณ ห้องอบรม อบก.

        10,000.00        10,000.00 ตกลงราคา - - เงินสด 10,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001074 16/02/2559

วสัดุคอมพิวเตอร์ แบตเตอร์ร่ี คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค DELL 3450

         2,200.00          2,200.00 ตกลงราคา - - เงินสด 2,200.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001075 17/02/2559

ประชาสัมพันธใ์นนิตยสาร  เนื้อใน ขนาด
เต็มหน้า 8.5 ” x 10.5” ใช้กระดาษอาร์ต
มัน ส่ีสี จ านวน 7 คร้ัง

      210,000.00       210,000.00 ตกลงราคา - - บริษัท แธงค์ส พลัส มีเดีย จ ากดั 210,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 091/2559 18/02/2559
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วสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ)์         19,100.00        19,100.00 ตกลงราคา - - บริษัท โฟนิกซ์ จ ากดั 19,099.50 เป็นราคาที่เหมาะสม 092/2559 19/02/2559

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ประชุมคณะ
กรรมการฯ อบก. คร้ังที่ 3/2559 วนัที่ 25 
ก.พ. 59

         3,780.00          3,780.00 ตกลงราคา - - ร้านเอ้ กอ๊ปปี้ 3,780.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001076 23/02/2559

เช่ารถเกง๋ในพืน้ที่ จ. เชียงรา่ย 12-13 ก.พ.
59

         2,200.00          2,200.00 ตกลงราคา - - เงินสด 2,200.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001077 23/02/2559

วสัดุส านักงาน 3 รายการ         10,200.00        10,200.00 ตกลงราคา - - บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 10,124.55 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001079 23/02/2559

จ้างท านามบัตร นายจักกนิตต์  คณานุรักษ์ 
 กระดาษถนอมสายตา SCG 250 แกรม 
พิมพ์ 3 สี 2 หน้า

         1,070.00          1,070.00 ตกลงราคา - - บริษัท ธนบุคร จ ากดั 1,070.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001081 25/02/2559

ซ่อมตู้เย็น ยี่ห้อ  SHARP รุ่น SJ-D24N 
รหัส อบก.4110-001-001/52

            856.00            856.00 ตกลงราคา - - เงินสด 856.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001082 25/02/2559

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ
รถ ใช้เดินทางจาก กทม.-สระบุรี ในวนัที่ 
25 มกราคม 2559 ไม่รวมค่าน้ ามันและค่า
ผ่านทาง

         1,800.00          1,800.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 1,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001084 26/02/2559

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน          2,500.00          2,500.00 ตกลงราคา - - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์
ไพร์ส

2,426.76 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001085 26/02/2559

จ้างเปิด LAN 1 จุด ส าหรับจอแสดงผล
ตารางการใช้รถ ห้องประชุม บริเวณ
ด้านหน้าองค์การ

            214.00            214.00 ตกลงราคา - - บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 214.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001096 26/02/2559

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ
รถ ในวนัที่ 2 มีนาคม 2559 ใช้เดินทางจาก
 กทม. - สุพรรณบุรี ไม่รวมค่าน้ ามันและค่า
เชื้อเพลิง

         1,800.00          1,800.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 1,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001124 29/02/2559

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงาน
ขับรถใช้เดินทางจาก กทม.-ระยอง ในวนัที่
 4 มีนาคม 2559 ไม่รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
และค่าผ่านทาง

         1,800.00          1,800.00 ตกลงราคา - - นายเสกสรร ภู่เกล้ียง 1,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001125 29/02/255939
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